Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, Eerste wijziging

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.7.4
1.1.8
1.1.9

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap op:
Maandag t/m vrijdag – geen feestdag zijnde – tussen 09.00 uur en 16.00 uur
De onder 1.1.1.1 genoemde dagen, doch op andere dan de daar genoemde
tijden
Zaterdagen op de tijdstippen 10.00, 11.00 of 12.00 uur in het gemeentehuis
Zaterdagen op een locatie anders dan het gemeentehuis
Het tarief wordt verhoogd indien voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap éénmalig een trouwlocatie aangewezen dient te
worden (onderzoekskosten en besluitvorming)
Het tarief wordt verhoogd voor de éénmalige benoeming van een buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor een huwelijk of registratie
partnerschap
Het tarief bedraagt ter zake van het aanleveren van getuigen bij een huwelijk of
partnerschapsregistratie, per getuige
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere
door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:
Maandag t/m vrijdag – geen feestdag zijnde – tussen 09.00 uur en 16.00 uur
De onder 1.1.1.1 genoemde dagen, doch op andere dan de daar genoemde
tijden
Zaterdagen op de tijdstippen 10.00, 11.00 of 12.00 uur in het gemeentehuis
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk
Wetboek
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschap boekje in een normale uitvoering
een trouwboekje of partnerschap boekje in een luxe uitvoering
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:
alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor
zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst
vermelde aangifte
alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren
of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend,
voor elk op die lijst vermeld paar
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als bedoeld in de
subonderdelen 1.1.6.1 en 1.1.6.2:
voor de periode van een maand
voor de periode van drie maanden
voor de periode van zes maanden
voor de periode van een jaar
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
Voor 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.

€420,00
€ 543,00
€ 716,00
€ 614,00
€ 256,00
€ 103,00
€ 9,40

€ 420,00
€ 543,00
€ 716,00
€ 614,00
€ 614,00

n.v.t.
€ 37,20

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 9,70

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een
aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met
een bedrag van

€ 64,40
€ 51,20

€ 64,40
€ 51,20

€ 64,40
€ 51,20
€ 51,20

€ 50,40
€ 28,45
€ 47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:
bij een spoedlevering vermeerderd met
bij een aanvraag buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie
vermeerderd met
bij een afgifte buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie
vermeerderd met
bij een aanvraag in verband met [beschadiging of] vermissing van een eerder
afgegeven rijbewijs vermeerderd met
Voor de toepassing van de subonderdelen 1.3.2.2 en 1.3.2.3 wordt onder
reguliere openingstijden verstaan:
[uren, bijvoorbeeld 09.00 – 14.00 uur] op [dagen, bijvoorbeeld: werkdagen van
maandag tot en met vrijdag].
De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief
verschuldigd.

€ 38,95

€ 34,10
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1
1.4.2
1.4.2.1

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.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,70

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen
1.4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen
1.4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen
1.4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen
1.4.2.2.5 voor 10.000 verstrekkingen
tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een
1.4.2.3 opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en
vestigingen in de gemeente
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan
1.4.3
één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in
basisregistratie personen.
1.4.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
1.4.4.2
gedurende de periode van één jaar:
1.4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen
1.4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen
1.4.4.2.3 voor 1.000 verstrekkingen
1.4.4.2.4 voor 5.000 verstrekkingen
1.4.4.2.5 voor 10.000 verstrekkingen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van
1.4.5
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie
personen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
1.4.6
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
1.4.2.2

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 7,50

€ 9,70

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

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

€ 5,05

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming
persoonsgegevens:
1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s
1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
1.6.1.3
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en
1.6.2
1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de
hoogste gevraagd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in
1.6.3
artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1

€ 0,23
€ 5,00
€ 22,50
€ 5,00
€ 22,50

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.7.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
1.7.1.2
een afschrift van de gemeenterekening
1.7.1.3
een afschrift van het burgerjaarverslag
1.7.1.4
een afschrift van een voorjaarsnota
1.7.1.5
een exemplaar van de bouwverordening
1.7.1.6
een exemplaar van de toelichting op de bouwverordening
1.7.1.7
een exemplaar van de brandveiligheidsverordening
een exemplaar van de plantoelichting/voorschriften van een voorontwerp,
1.7.1.8
ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan
m.u.v. plannen voor het landelijk gebied
een exemplaar van een plankaart van een voorontwerp, ontwerp of
1.7.1.9
rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan met
uitzondering van plannen voor het Landelijk Gebied
een CD-rom (plantoelichting/voorschriften en plankaarten) van een
1.7.1.10 voorontwerp, ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander
ruimtelijk plan met uitzondering van plannen voor het Landelijk Gebied.
een exemplaar van de plantoelichting/voorschriften van een voorontwerp,
1.7.1.11 ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan
voor het Landelijk Gebied
een exemplaar van een plankaart van een voorontwerp, ontwerp of
1.7.1.12 rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan voor het
Landelijk Gebied, per plankaart op groot formaat
een exemplaar van een plankaart van een voorontwerp, ontwerp of
1.7.1.13 rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan voor het
Landelijk Gebied, per plankaart op A3 formaat
een exemplaar van een boekwerk met detailplankaarten van een voorontwerp,
1.7.1.14 ontwerp of rechtskracht bezittend bestemmings- of een ander ruimtelijk plan
voor het Landelijk Gebied
1.7.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.7.2.1
tot het verstrekken van:
1.7.2.1.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per verslag
1.7.2.1.1.1 een afschrift van een raadscommissie
een exemplaar van de openbare notulen van het college van burgemeester en
1.7.2.1.1.2
wethouders per vergadering
een exemplaar van de verordening van meer dan 14 pagina’s uit het
1.7.2.1.1.3 verordeningenregister, voor zover niet in de tarieventabel reeds voor een met
naam genoemde verordening een ander tarief is vastgesteld
1.7.2.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina
1.7.2.2
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
1.7.2.2.1 op de verslagen van de raadsvergaderingen
1.7.2.2.2 op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen
1.7.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.7.3.1
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per
1.7.3.1.1
pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een
1.7.3.1.2
raadscommissie, per pagina
1.7.3.2
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
1.7.3.2.1 op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
1.7.3.2.2 op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie
op de openbare notulen van het college van burgemeesters en wethouders
1.7.3.2.3
voor een kalenderjaar
1.7.1

€ 20,50
€ 20,50
n.v.t
€ 20,50
€ 34,60
€ 34,60
€ 41,70
€ 60,00

€ 18,40
€ 71,40
€ 56,70
€ 37,80
€ 0,50

€ 31,50

€ 6,35
€ 6,35
€ 2,30
€ 6,55

€ 8,65
€ 57,20
€ 57,20
€ 57,20

n.v.t
€ 8,65

€ 57,20
€ 57,20
€ 34,30

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van het gemeenteblad
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het
gemeenteblad
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de belastingverordening, per pagina
een afschrift als bedoeld in artikel 141 van de Gemeentewet, per pagina

n.v.t
n.v.t

n.v.t.
n.v.t.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.1.1
1.8.1.1.2
1.8.1.2
1.8.2
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4

1.8.2.5

1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit,
streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel
1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:
in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
in formaat A3
een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit,
streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel
1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie
gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en
gebouwen
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de
Monumentenwet 1988
het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van
de Monumentenwet 1988
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die
registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van kopieën van:
het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres
het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan,
per gelegde relatie
het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per
adrescoördinaat

n.v.t.

€ 0,30
€ 0,60
n.v.t.

€ 9,65
€ 10,10
€ 9,65
€ 9,65
€ 9,65

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag
tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn
tot het legaliseren van een handtekening
tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen
tot een waarmerking van stukken

€ 41,35
€ 10,70
€ 5,05
€ 10,70
€ 4,55

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per
pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3

1.11.4

1.11.5

1.11.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste
lid, van de Huisvestingswet
tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel
14 van de Huisvestingswet
tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als
bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet, voor elke in dat register vermelde
woningzoekende
tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van
woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste
lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet
tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met
andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de
Huisvestingswet
tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte
in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c,
van de Huisvestingswet

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
1.12.1.1
1.12.1.2

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als
bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet
Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2
gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een
flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen
bedoelde leges slechts eenmaal geheven.[Dit geldt ook als het gaat om een
geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig
aanvragen worden ingediend.]

€ 59,40
€ 59,40

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13
1.13.1
1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een gemeentegarantie
tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente
gegarandeerde hypothecaire geldlening

n.v.t.
n.v.t.

Hoofdstuk 14 Markten
1.14.
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.14.6
n.v.t.
n.v.t

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 Marktverordening:
inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in de Marktverordening
verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2:
doorhaling van de inschrijving op de wachtlijst bedoeld in de Marktverordening:
overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als
bedoeld in artikel 5 van het Marktreglement De Ronde Venen 2013:
vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld in artikel
11 van het Marktreglement gemeente Abcoude 2008:
ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen
als bedoeld in artikel 13 van het Marktreglement gemeente Abcoude 2008:
Een vergunning om in de gemeente te venten geldig: voor maximaal een week
vanaf een maand

€ 59,40
n.v.t
n.v.t
n.v.t
€ 29,20
vervallen
vervallen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
1.15.1
1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet
tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde heffing

€ 59,40
n.v.t.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1
1.16.1.1
1.16.1.2
1.16.1.3

1.16.1.4

1.16.2

1.16.3

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de
Wet op de kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,
voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van ...
[langer dan vier jaar] of voor onbepaalde tijd
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een
periode van ... [langer dan vier jaar] of voor onbepaalde tijd, voor de eerste
kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing,
indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of
langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat
de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd
van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
kansspelen (loterijvergunning)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een
speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke
verordening]

€ 56,50
€ 56,50
€ 34,30
€ 226,50
€ 226,50
€ 136,00

€ 33,10

Per 1-72010 n.v.t.

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie en nutsvoorzieningen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband
met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
1.17.1
Telecommunicatiewet en een melding in verband met het verkrijgen van een
vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden
als bedoeld artikel 5, lid 1 van de Leidingenverordening De Ronde Venen 2011
en bedraagt
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het registeren
van melding plichtige werkzaamheden aan kabels en leidingen, als bedoeld in
1.17.1.1
artikel 3 lid 3 van de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 en
artikel 5 lid 4 van de Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en bedraagt
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanbrengen
van administratieve wijzigingen in een verleende vergunning, gegeven
1.17.1.1.1
instemming en het verwerken van een melding als bedoeld in artikel 9 van de
Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 bedraagt
Het tarief voor het afhandelen van een calamiteit als bedoeld in artikel 6 lid 1
van Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en artikel 4 van de
1.17.1.1.2
Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 bedraagt, per
afzonderlijke calamiteit
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in
1.17.1.2
of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met de
daarvoor geldende tarieven.
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor
1.17.1.3 zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per
strekkende meter sleuf verhoogd met de daarvoor geldende tarieven
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
1.17.1.4 gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het
netwerk, verhoogd met
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling
1.17.1.5 van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet,
verhoogd met
indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in
1.17.1.6 behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.6 is uitgebracht, wordt
een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
1.17.2
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 199,00

€ 106,00

€ 44,00

€ 44,00

n.v.t.

n.v.t.

€ 146,00
€ 146,00

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18
1.18.1
1.18.2
1.18.3
1.18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling
voertuigen
tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel
49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de
Parkeerverordening 2014

€ 31,35
€ 59,40
n.v.t.
€ 40,30

Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1
1.19.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 A.P.V.
(reclame):
a. voor sandwichborden
b. Voor overig gebruik

1.19.1.1
1.19.1.2

Het verlenen van een vergunning met betrekking tot handelsreclame
Tot het verkrijgen van een vrijstelling als bedoel in artikel 4:15 A.P.V.:
a. Voor maximaal een jaar:
b. Voor meer dan een jaar:

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 A.P.V.
a. Voor maximaal een jaar:
b. Voor meer dan een jaar:

1.19.1.4

tot het verkrijgen een collecte vergunning ex. artikel 5:13 A.P.V.
a. Voor één jaar
b. Voor onbepaalde tijd

1.19.1.5
1.19.1.6
1.19.1.7
1.19.1.8

1.19.1.9

1.19.2
1.19.2.1
1.19.2.2

1.19.2.3

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het landen en/of
opstijgen van een helikopter op of vanaf niet als luchtvaartterreinen
aangewezen terreinen bedraagt per keer dat er geland en opgestegen wordt:
tot het verkrijgen een ontheffing in het kader van artikel 4:18 lid 4 A.P.V.
tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor het exploiteren van een
horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de A.P.V.
tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2:29
A.P.V. (sluitingstijd):
een vergunning sluitingsuur als bedoeld in de A.P.V.
voor een dag
voor een week of een gedeelte daarvan, doch langer dan drie dagen
voor een dag per week gedurende een maand
voor een dag per week gedurende een jaar
Voor iedere dag extra per week gedurende een jaar
een vergunning ex. Artikel 5:18 A.P.V. tot het in de gemeente innemen van een
standplaats ten behoeve van de verkoop van waren:
a. geldig voor één dag
b. geldig voor onbepaalde tijd
c. voor maximaal een week
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen per pagina
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

€ 59,40
€ 115,00

n.v.t
n.v.t
€ 85,30
€ 59,40
€ 264,00

€ 10,85
€ 17,05
€ 25,60
€ 51,30
€ 51,30

n.v.t
€ 59,40
€ 29,20

€ 0,30
€ 0,30

€ 30,20

1.19.2.4
1.19.2.5

1.19.2.6

1.19.2.7

1.19.2.8
1.19.2.9

1.19.2.10

1.19.2.11

1.19.2.12

1.19.2.13

opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of
in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
stukken 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
een beschikking op aanvraag voor meerdere jaren, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen
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
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
voor de afgifte van vergunning 'verwijderen afvalstoffen' als bedoeld in
hoofdstuk 2 van de A.P.V.
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld
in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening
wanneer voor de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van de in
deze tarieventabel bedoelde vergunningen publicatie in één of meer dag- of
nieuwsbladen, daaronder begrepen de Staatscourant, noodzakelijk is, worden
de omschreven tarieven verhoogd met een bedrag per publicatie.
indien het onder 1.19.2.10 bedoelde tarief wordt berekend zal voor-afgaand
aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager hiervan
mededeling worden gedaan.
in de in artikel 1.19.2.10, 1.19.2.11 bedoelde bedragen worden verhoogd met
een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit
een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is
opgesteld.
voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe
advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomstandigheden /
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

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 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 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

€ 59,40
€ 59,40
€ 117,00
€ 9,70

n.v.t

€ 173,00

2.1.1.3

2.1.1.4
2.1.2

2.1.3

brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
sloopkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf
1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt
in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben
dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
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
2.2

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

2.2.1

Het voeren van een gesprek in verband met een voorgenomen project € 0,00
voor ambtelijk advies over vervolgprocedure wat kan resulteren in
ofwel een ruimtelijke verkenning, ofwel een conceptaanvraag ofwel
een vergunning aanvraag (Wabo)
Ruimtelijke verkenning

2.2.2.1
2.2.2.2

Tarief voor het in behandeling nemen van een ruimtelijke verkenning

€ 426,00

bestaande uit minimaal twee bouwstenen voor een project

(6 x 71)

Indien de aanvrager één van onderstaande extra bouwstenen

€ 213,00

toevoegt aan de ruimtelijke verkenning:

(3 x 71)

o Ruimtelijke Ordening
o Stedenbouw
o Volkshuisvesting
o Verkeer en parkeren
o Economische Zaken
o Cultuurhistorie (archeologie, bouwhistorie, cultuurlandschap)
o Recreatie en toerisme
o Duurzaamheid
o Landschap en water
o Grondzaken
o IBOR (inrichting en beheer openbare ruimte).
o Samenleving (sport, welzijn, zorg, onderwijs)
o Omgevingszaken
o Milieu
bedraagt het tarief per extra bouwsteen :
Concept aanvraag
2.2.3

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een
omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 7.500

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om 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.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

€ 175

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste

vermeerderd

lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

met 4% van
de
bouwkosten

Extra welstandstoets
2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het

0,08%

tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en
daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, %
van de bouwkosten:
2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport
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 rapport wordt
beoordeeld:
Bodem

2.3.1.3.1A

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien de
aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5725

2 X 83,50
€167,-

uitgave 2009, naar historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid
betreft bedraagt het tarief:
2.3.1.3.2A

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien de

4 X 83,50

aanvraag een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave

€ 334,-

2009, naar bodemgesteldheid bedraagt het tarief:
2.3.1.3.3A

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien de
aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de NTA5755, uitgave

4 X 83,50
€ 334,-

2010 of het protocol voor nader onderzoek, 1995 is, bedraagt het
tarief:
2.3.1.3.4A
2.3.1.3.5A

voor de beoordeling van een onderzoek naar asbest in de bodem

3 X 83,50

conform de NEN 5707, uitgave 2003

€ 250,50

voor de beoordeling van een plan van aanpak, bedraagt het tarief:

3 X 83,50
€ 250,50

2.3.1.3.6A

indien de uitkomst van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid

3 X 83,50

van de bodem besproken dient te worden met vertegenwoordigers

€ 250,50

van een ander bevoegd gezag, wordt het tarief verhoogd met:
Archeologie
2.3.1.3.7A

2.3.1.3.8A

€ 273,50

de leges voor het behandeling nemen van een aanvraag voor het
schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden

(2x83,5+1,5x7

en verwachtingen bedragen

1)

de leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van

€ 684,75

aangeleverde programma's van Eisen inzake archeologisch

(6,5x83,5 +

(voor)onderzoek, overeenkomstig het protocol opstellen Programma

2x71)

van Eisen, Kwaliteitsnorm voor Nederlandse Archeologie 3.1
bedragen
2.3.1.3.9A

2.3.1.3.10A

de leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van

€ 434,25

aangeleverde plannen van Aanpak inzake archeologisch

(3,5x83,5 +

(voor)onderzoek, bedragen

2x71)

de leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van

€ 601,25

rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex

(5,5x83,5 +

artikelen 39, tweede lid, 40, eerste lid en 41, eerste lid

2x71)

Monumentenwet bedragen
Geluid
2.3.1.3.11A

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek, indien krachtens

€ 417,50

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag is

(5 x

vereist, bedraagt het tarief:
2.3.1.3.12A

83,50)

voor het verlenen van een ‘ontheffing hogere grenswaarde’, indien

€ 668,00

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

(8 x

aanvraag is vereist, bedraagt het tarief:

83,50)

Luchtkwaliteit
2.3.1.3.13A

Voor de beoordeling van een onderzoek luchtkwaliteit, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde
aanvraag is vereist, bedraagt het tarief:

€ 334,00
(4 x
83,50)

Verplicht advies agrarische commissie
2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.3 bedraagt

Werkelijke

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische

kosten op

commissie wordt gevraagd:

offerte

basis van

De werkelijke kosten, vooraf zal de aanvrager/ initiatiefnemer hiervan
op de hoogte gesteld worden.
2.3.1.4.1

Beoordelen rapporten en onderzoeken
Onverminderd het elders bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief
per rapport of onderzoek:

2.3.1.4.2

Voor de beoordeling van een bezonningsrapport

3 x 83,50
€ 250,50

2.3.1.4.3

Voor de beoordeling van een geuremissierapport

3 x 83,50
€ 250,50

2.3.1.4.4

Voor de beoordeling van een planschaderisico analyse rapport

3 x 71

€ 213,00
2.3.1.4.5

Voor de beoordeling van een vuurlastberekeningsrapport

€ 150,00

2.3.1.4.6

Voor de beoordeling van een rapportage gelijkwaardigheid

3 x 83,50

Bouwbesluit

€ 250,50

Voor de beoordeling van een parkeer onderzoeksrapport

4 x 71

2.3.1.4.7

€ 284,00
2.3.1.4.8
2.3.1.4.9
2.3.1.4.10

Voor de beoordeling van een ecologisch onderzoek (b.v. quick scan

3 x 83,50

flora fauna, NB wet)

€ 250,50

Voor de beoordeling van een duurzaamheidsrapport op grond van de

3 x 83,50

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken

€ 250,50

Voor de beoordeling van een exploitatieplan (voor zover niet al geheel € 580,00
beoordeeld door de agrarische beoordelingscommissie
Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.5

Onverminderd het elders bepaalde dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

100%

indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na
aanvang of gereedkomen van de activiteit: van de op grond van dat
onderdeel verschuldigde leges met een minimum bedrag van € 500,2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

€ 500,00

heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid
onder b van de Wabo, bedraagt het tarief
2.3.3

Planologisch strijdig gebruik
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid
onder c van de Wabo bedraagt het tarief

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1°, artikel 2.12,

€ 329,20

eerste lid, onder a, onder 2° of artikel 2.12, eerste lid
onder b van de Wabo wordt toegepast
verhoogd met de bouwstenen genoemd in artikel 2.2.2.2 tenzij deze
kosten reeds in rekening zijn gebracht
2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3, van de Wabo

€ 3.000,00

wordt toegepast:
2.3.3.4
2.3.3.4a

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

8 x 71

(tijdelijke afwijking):

€ 568,00

Het tarief bedoeld in 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.3 en 2.3.3.4 wordt
verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de
aanvraag aan de aanvrager meegedeelde resterende (externe)
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.3.4b

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.3.4a 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.

2.3.3.6

indien de aanvraag het provinciaal belang raakt, de activiteit in

€ 994

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1,

14x71

derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving) of artikel 2.12, eerste lid onder d van de
Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit)
2.3.3.6a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.6 wordt verhoogd met de
voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager meegedeelde resterende (externe) kosten, blijkend
uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.3.7

indien de aanvraag het nationaal belang raakt, de activiteit in

€ 994,-

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3,

14x71

derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
nationale regelgeving)
2.3.3.7a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.7 wordt verhoogd met de
voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager meegedeelde resterende (externe) kosten, blijkend
uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.5

In gebruik nemen of in gebruik houden van bouwwerken in
relatie tot brandveiligheid
1. Indien het indienen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.5.1

a. een basisbedrag voor een gebouw met een oppervlakte tot en met

€ 643,00

100 m 2
vermeerderd

€ 1,00

per m 2 oppervlakte van het gebouw groter dan 100 m 2 tot en
met 500 m 2
2.3.5.2

b. een basisbedrag voor een gebouw met een oppervlakte groter

€ 1043,00

dan 500 m 2
vermeerderd met:
per m2 oppervlakte van het gebouw groter dan 500 m2
2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde
stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot 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 met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of
de Erfgoedverordening Gemeente De Ronde Venen 2013
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

€ 0,35

tarief:
2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van

€ 202,11

een monument bedraagt het tarief:

(1.19x110 +
1x71)

2.3.6.1.2

2.3.6.1.3

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk € 174,50
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar

(0,62x110 +

gebracht

1,5x71)

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een

€ 334,48

rijksmonument en of provinciaal monument op een wijze waardoor het (Totaal:
wordt ontsierd of in gevaar gebracht

1,83x110 +
0,75x71)

2.3.6.2

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

€ 163,25

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd

(Totaal:

stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van

1x110 +

de Wabo, of het slopen van een bouwwerk in een krachtens

0,75x71)

provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente De
Ronde Venen 2013 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van
die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.3.6.3A

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

€ 163,25

betrekking heeft op het verstoren, verplaatsen, of in enig opzicht

(Totaal:

wijzigen van een bouwwerk, herstellen, gebruiken of laten gebruiken

1x110 +

van een bouwwerk waardoor het wordt ontsiert of in gevaar gebracht

0,75x71)

in een beschermd stads- of dorpsgezicht en onverminderd het
bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 en 2.3.6.2. bedraagt het tarief per uur
voor het inwinnen van advies bij de monumentencommissie
2.3.7

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

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

3 x 71

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in

€ 213,00

een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Aanleggen of veranderen weg
2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 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 de Algemene
^plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.9

vervallen

2.3.10

Vellen van houtopstand
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

€ 244,20

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 Algemene plaatselijke verordening een vergunning
of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief ingeval van:
1 tot 5 bomen

€ 84,50

6 tot en met 10 bomen

€ 101,00

11 tot en met 25 bomen

€ 118,00

Meer dan 25 bomen

€ 138,00

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald
gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van
een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is
vereist, bedraagt het tarief:
2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,

€ 158,00

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:
2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of

€ 500,00

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar
roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder k, van de Wabo:
2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

2.3.12.1

indien de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning

€ 75,00

betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die
schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke betekenis of voorde dieren en planten, als
bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet
bedraagt het uurtarief
2.3.12.2

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, bedraagt het tarief
Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15

indien het indienen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als
bedoeld in artikel 2.5 eerste lid van de Wabo bedraagt het
tarief:

2.3.15.1

voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk vermeerderd met
30% van de totaalsom voor de activiteiten waarop de aanvraag
voor de eerste fase betrekking heeft;

€ 500,00

2.3.15.2

voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk vermeerderd met
30% van de totaalsom voor de activiteiten waarop de aanvraag
voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van
dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen 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 meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 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.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van
dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of
algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan
een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat
de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in
artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen zou

€ 835,00

moeten afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan

(10 x 83,50)

het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld
2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen
bedenkingen zou moeten afgeven: het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.1 en 2.3.17.1.2 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.

2.3.18

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning en de bijbehorende
bijlagen niet volledig digitaal via www.omgevingsloket.nl zijn
ingediend, wordt het verschuldigde legesbedrag zoals bedoeld in titel
2 verhoogd met 10% tot een maximum van € 250,00

Hoofdstuk 4

Teruggaaf
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag om
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

2.4.1.

Als een aanvrager 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,
2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt bestaat aanspraak op teruggaaf van
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.4.1.1

Indien besloten wordt de aanvraag niet verder in behandeling te
nemen omdat de bescheiden niet voldoen aan de
indieningsvereisten 30% van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij het
genoemde minimum legestarief gehandhaafd blijft

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag in
behandeling is genomen, maar voordat de vergunning is
verleend of wordt geweigerd 15% van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,
waarbij het genoemde minimum legestarief gehandhaafd blijft

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.4.3.1

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, 2.3.2, 2.3.6
of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel
van de leges. De teruggaaf bedraagt 10% van de op grond van
die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges

2.4.3.2

vervallen

2.4.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen
bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en
2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend

Hoofdstuk 5

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

€ 5.000,00

aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
2.5.2

tot het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6.eerste lid, onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1500,00

2.5.3

Het tarief als bedoeld in 2.5.1 en 2.5.2 wordt verhoogd met de
voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit
een begroting die ter zake door of vanwege het college van
burgemeester en wethouders is vastgesteld.

2.5.3a

Indien een begroting als bedoeld in 2.5.3 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.

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde beschikking

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

€ 162,40

om een andere, in deze titel niet genoemde beschikking:
Hoofdstuk 7

persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente
bewoning

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

€ 500,00

tot het verkrijgen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor
bewoners van recreatiewoningen c.q. appartementen

2.7.2

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking of een

€ 500,00

persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoners van caravans
en chalets.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder
titel 2
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8 A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van
de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een
openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke
verordening]
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een
openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene
plaatselijke verordening]
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4,
vierde lid, van de Drank- en Horecawet
een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,
tweede lid, van de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van
de Drank- en Horecawet
Vervallen

€ 250,00
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
€ 59,00

€ 59,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.2.1
3.2.3

3.2.3.1.

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, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening
(evenementenvergunning), indien het betreft:
een klein evenement, gedefinieerd als een evenement waarbij standaard
vergunningsvoorwaarden, met beperkte adviezen van toepassing zijn
Voor een middelgroot evenement, gedefinieerd als een evenement waarvoor
adviesaanvragen noodzakelijk zijn van eigen diensten, hulpdiensten en overige
diensten en waarbij aanvullende voorwaarden in de vergunning worden
opgenomen
Voor een groot evenement, gedefinieerd als een evenement waarvoor
adviesaanvragen noodzakelijk zijn van eigen diensten, hulpdiensten en overige
diensten, waarbij aanvullende voorwaarden in de vergunning worden
opgenomen en waarvoor vooroverleg en toezicht is vereist.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als
bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om
ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om
ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening
in combinatie met de aanvraag van een evenementenvergunning als bedoeld in
artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 15,00
€ 35,00

€ 150,00

€ 15,00
€ 35,00
€ 0,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2

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 <artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening>, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in
<artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening>:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

€ 259,00
€ 259,00

€ 59,00
€ 59,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de
Huisvestingswet

€ 59,00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5
3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
ontheffing of vergunning als bedoeld in de <Leefmilieuverordening … [naam
gebied]>:
indien het betreft <activiteit vermelden

n.v.t

n.v.t

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

3.6.1A
3.6.2A
3.6.3A
3.6.4A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van
een inrichting , als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de
Brandbeveiligingsverordening:
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.6 wordt het tarief bij een bouwwerk
van 0m² tot 500m² verhoogd met;
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.6 wordt het tarief bij een bouwwerk
van 500m² tot 1.000m² verhoogd met;
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.6 wordt het tarief bij een bouwwerk
van 1.000m² tot 2.000m² verhoogd met;
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.6 wordt het tarief bij een bouwwerk
groter dan 2.000m² verhoogd met;

€ 111,00

€ 271,00
€ 540,00
€ 810,00
€ 1.080,00

Hoofdstuk 7 Kinderopvang
3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of
3.7.1.1 buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste
lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de
3.7.1.2
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
3.7.1.2.1 Indien het een eerste opvanglocatie betreft
3.7.1.2.2 Indien het een tweede of volgende locatie betreft
Indien de in 3.7.1.1. bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn
van twee weken na het in behandeling nemen en er nog geen inspectie heeft
3.7.2.1
plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf 75% van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn
van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op
3.7.2.2 grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf 50%
van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
Indien de in 3.7.1.2.1 en 3.7.1.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen
een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog
3.7.2.3
geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond
van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

€ 1.869,00

€ 443,00
€ 266,00
75%

50%

75%

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

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

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015

€ 59,00

