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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal van het
gemeentehuis op:
werkdagen
iedere eerste zaterdag van de maand

€

255,55
292,55

€
€

171,30
171,30

€
€
€
€

525,00
376,60
561,80
376,60

€

126,35

€
€

171,30
171,30

€
€

282,40
356,50

€

24,05

€

44,35

€

19,85

€

21,05

€

8,40

inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand van een andere gemeente in
Nederland, alsmede van afschriften van of uittreksels uit akten van die registers,
per inlichting
het wekelijks verstrekken van opgaven per kalenderjaar, omtrent geborenen,
overledenen, en huwelijksaangiften

€

8,40

€

1.752,30

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

€

21,55

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk, in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek op:

1.1.2.1
1.1.2.2

werkdagen
iedere eerste zaterdag van de maand

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in het gebouw:

1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.1.2.1

Molenhoek 2 te Oldeberkoop op:
werkdagen
ingeval geen ondersteuning van een bode wordt gevraagd
zaterdag
ingeval geen ondersteuning van een bode wordt gevraagd

1.1.4
1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor:
het in behandeling nemen van een verzoek tot het voltrekken van een huwelijk of
registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk, in een andere ruimte dan onder 1.1.1, 1.1.2 en
1.1.3 voor:
het bepalen van de geschiktheid van de locatie
het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel het
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een andere
ruimte dan onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 op
werkdagen
zaterdag
het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel het
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een andere
ruimte dan onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 met dienstverlening van een bode op:

1.1.4.1.1
1.1.4.1.2

1.1.4.1.2.1
1.1.4.1.2.2
1.1.4.2

1.1.4.2.1
1.1.4.2.2

werkdagen
zaterdag

1.1.5
1.1.5.1

Het tarief bedraagt voor:
het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale
uitvoering bij kosteloze huwelijksvoltrekking
het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje gekalligrafeerd ter
zake van de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie bij kosteloze
huwelijksvoltrekking
Gekalligrafeerd laten bijschrijven van kind in trouwboekje of partnerschapsboekje

1.1.5.2

1.1.5.3
1.1.5.4

het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of
registratie partnerschap

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting

1.1.6.1
1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.7

€

1.1.8

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

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1

De tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen bedoeld in dit
hoofdstuk (met uitzondering van het tarief bij 1.2.5) zijn de ten hoogste te heffen
rechten zoals die zijn vastgesteld in artikel 6 van het Besluit Paspoortgelden, met
uitzondering van die rechten die niet op een "0" of "5" eindigen. Bij rechten die
niet op een "0"of "5"eindigen, wordt het gemeentedeel van het recht zoveel
verlaagd als nodig is om het tarief wel op een "0"of "5" te laten eindigen.
Derhalve bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1.1
(zakenpaspoort)
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een
aanvraag van een nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2 , tweede
lid, van de Paspoortwet:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien
jaar nog niet heeft bereikt (Jeugdtarief NIK)
in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 alsmede in 1.2.2 worden
bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€

50,35

€

50,35

€

31,85

€
€

41,90
46,60

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken,
wijzigen en of aanvullen van een reisdocument een reeds eerder afgegeven
reisdocument niet compleet kan worden overlegd, dan worden de terzake
verschuldigde leges verhoogd met

€

17,00

€

29,05

1.2.1.2

1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

1.2.4

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief onder 1.3.1.1. wordt verhoogd met het door de RDW vastgestelde (en
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geaccordeerde) tarief dat de
gemeente op grond van de Regeling afdracht vergoeding rijbewijzen moet
afdragen aan de RDW voor een afgifte rijbewijs regulier

1.3.1.3

Het tarief onder 1.3.1.1. wordt verhoogd met het door de RDW vastgestelde (en
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geaccordeerde) tarief dat de
gemeente op grond van de Regeling afdracht vergoeding rijbewijzen moet
afdragen aan de RDW voor een spoedprocedure afgifte rijbewijs

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

1.3.3

Eigen verklaring CBR

1.3.4.1
1.3.4.2

Het verstrekken van het formulier "Eigen verklaring CBR"
Het tarief onder 1.3.4.1. wordt verhoogd met het door het Centraal Bureau
Rijvaardigheid (CBR) vastgestelde tarief dat de gemeente voor een "Eigen
verklaring CBR" is verschuldigd aan het CBR

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€

€

12,65

8,40

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 omtrent
één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
moet worden geraadpleegd.

1.4.2

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

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan
één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.4

€

8,40

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

€

8,40

1.4.5

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als
bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens

€

2,27

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens, ten aanzien van door aanvrager aangeduide
personen, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie geheel of gedeeltelijk
langs elektronische weg moet worden gelezen:

€

56,15

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer
kaartverzamelingen of registers voor ieder daaraan besteed kwartier:

€

21,05

1.4.8

De ingevolge het besluit optie- naturalisatiegelden vastgestelde optiegelden en
naturalisatiegelden

€
€
€
€
€

0,30
4,85
26,60
5,30
26,60

€
€
€

0,15
0,15
0,15

€

62,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1.1
1.6.1.1.1

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
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 gevraagd

1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.1.4

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.2
1.7.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een exemplaar van de gemeentebegroting, per pagina
een exemplaar van de gemeenterekening, per pagina
een exemplaar van de kadernota, per pagina
Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een
kalenderjaar:
op de openbare raadsvoorstellen, alsmede de aanbiedingsbrief behorende bij de
begroting en de openbare raadsnotulen

€

30,35

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van: een kadastraal uittreksel, per inlichting
Het tarief onder 1.8.1 wordt verhoogd met het door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgestelde tarief dat de
gemeente voor een kadastraal uittreksel verschuldigd is aan het kadaster

€

8,70

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een overzicht van Gemeentelijke Publieksrechterlijke
Beperkingen, een Verklaring van Afwezigheid Publiekrechterlijke Beperkingen en
een Vervallen Verklaring Publiekrechterlijke Beperkingen
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van brondocumenten
Gemeentelijke Publiekrechterlijke Beperkingen

€

8,70

1.7.2.2

op de openbare verslagen en voorstellen van commissievergaderingen, per
commissie

1.7.3

Per 1 oktober 2004 is de onder 1.7.2 bedoelde informatie digitaal beschikbaar en
worden hiervoor geen leges in rekening gebracht

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
1.8.1.1

1.8.2

1.8.3

zie

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Het tarief zoals dat is vastgesteld in de "Regeling leges en afdracht vergoeding
afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en
rechtspersonen".

€

30,05

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent een persoon

€

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
het ter legalisatie opsluiten van een stuk naar een andere gemeente
het waarmerken van registers en andere bescheiden:
a. voor elke daarop te stellen handtekening
b. voor elke daarop te stellen paraaf

€
€

8,40
8,40
8,40

€
€

8,40
8,40

€

16,50

€

32,75

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
1.9.1

1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het
gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar, voor ieder daaraan
besteed kwartier of deel daarvan

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
niet van toepassing

Hoofdstuk 12 Leegstandswet
niet van toepassing

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13

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

1.13.1

het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente
gegarandeerde hypothecaire geldlening

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

1.14
1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
met betrekking tot artikel 2.5.3 (vergunning standplaats) van de Algemene
plaatselijke verordening Ooststellingwerf

€

50,25

€

50,15

€

50,15

€

50,15

€

9,00

€

168,50

€

337,00

€

32,70

€

32,70

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
tot het verlenen van toestemming om een onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing
over te dragen aan een ander
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1

1.16.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in het
Speelautomatenbesluit 2000 gelden de tarieven zoals die in dit besluit zijn
opgenomen
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 (loterijvergunning)

Hoofdstuk 17 Kinderopvang
Vervallen

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
1.18.1

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband
met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het
netwerk, verhoogd met

Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer
1.19
1.19.1

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

1.19.2

tot verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het voertuigen
reglement
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 61b van het reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (ontheffing personenvervoer op een
aanhanger achter een motorvoertuig)

1.19.3

32,70

Hoofdstuk 20 Diversen
1.20
1.20.1

1.20.2
1.20.3
1.20.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
afschriften, doorslagen of fotokopiën van stukken, voor zover daarover niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per
pagina
bij toezending op factuur worden de leges verhoogd met
Bij toezending per post van de in de hoofdstukken 1 tot en met 18 omschreven
aanvragen worden de leges verhoogd met de portokosten
het tarief van de onder 1.20.3 vermelde portokosten bedraagt voor:
a. de aanvragen, als vermeld onder 1.7.2.1
b. de aanvragen, als vermeld onder 1.7.2.2

€

0,15

€

7,60

€
€

24,35
20,30

1.20.4
1.20.5
1.20.5.1
1.20.5.2

De tarieven genoemd in deze tabel, onder hoofdstuk 7 en hoofdstuk 20 worden
verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Verordening Kleinschalige Verblijfsrecreatie gemeente Ooststellingwerf
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de
Verordening Verblijfsrecreatie gemeente Ooststellingwerf

€

661,10

€

81,50

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen en het hebben van reclame en
aankondigingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening
Ooststellingwerf

€

93,30

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 11 van de
afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2004

€

102,50

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.3.2 (ligplaats woonschepen
ed) van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf

€

34,50

1.20.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een vergunning als bedoeld in artikel 2.7.2 (vergunning afleveren vuurwerk) van
de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf
een ontheffing als bedoeld in artikel 2.7.3 (vergunning afleveren vuurwerk) van
de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf

€

102,60

€

102,60

€

102,60

1.20.9.1
1.20.9.2

1.20.10

Het tarief bedraagt voor het in behandling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2 van de Wet op de
Dierenbescherming

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
2.1.1
2.1.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
bouwkosten:
de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de bouwkosten, inclusief 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;

2.1.1.2

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 krachtens 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

2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met
het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de
Wabo vergunbaar is, worden de kosten die gemaakt zijn t.b.v. welstandsadviezen
in rekening gebracht.

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
2.3.1.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten minder dan € 10.000,00 bedragen, een vast bedrag van
indien de bouwkosten minder dan € 250.000,00 bedragen, per € 1.000,00
indien de bouwkosten € 250.000,00 en meer bedragen
plus € 4,17 per € 1.000,00 bouwkosten boven € 250.000,00

2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4

2.3.1.1.5
2.3.1.1.6

2.3.1.2

indien de bouwkosten € 250.000,00 en meer bedragen, indien de aanvraag
betrekking heeft op een complex woningen, dan wel een gebouw waarin
meerdere bedrijven worden ondergebracht, per € 1.000,00
plus € 4,13 per € 1.000,00 bouwkosten boven € 250.000,00
Het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag wordt verhoogd met de
publicatiekosten
Het tarief voor het inschakelen van een ambtenaar, voor het doen van een
aanvraag voor een vergunning bedraagt per uur

€
€
€

142,55
31,70
7.764,75

€

31,25

€

28,70

€

80,20

€
€

39,35
39,35

€

80,75

€

227,75

€

507,30

€

1.024,95

€

39,75

Voor het inwinnen van het benodigde advies van een daartoe aangewezen
welstandscommissie worden de onder 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5 berekende rechten
verhoogd met de kosten van advies van "Hûs en Hiem" Welstandsadvisering en
Monumentenzorg, volgens onderstaande tabel:
Voor welstandsadviezen berekend over de naar boven op € 500,00 afgeronde
bouwsom van:
€ 0,00 tot € 5.000,00
€ 5.001 t/m € 25.000

+ 2 ‰ van de bouwsom boven € 5.000,00
€ 25.001 t/m € 1.000

+ 1,9 ‰ van de bouwsom boven € 25.000,00
€ 100.001 t/m € 250.000,00

+ 1,8 ‰ van de bouwsom boven € 100.000,00
€ 250.001 t/m € 750.000,00

+ 1 ‰ van de bouwsom boven € 250.000,00
€ 750.001 en hoger

+ 0,7 ‰ van de bouwsom boven € 750.000,00
met een maximum van € 1.850,00
2.3.1.2.1

In het geval van een ondergeschikte wijziging van een plan waarvoor eerder een
positief welstandsadvies is uitgebracht, wordt in rekening gebracht

2.3.1.2.2

Wanneer het gaat om een aanzienlijke wijziging binnen het bestaande concept
van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan
worden de leges over de meerkosten/minderkosten in rekening gebracht

2.3.1.2.3

Wanneer het gaat om een wezenlijk ander ontwerp/andere vormgever van een
plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan worden de
legeskosten over de bouwsom in rekening gebracht

2.3.1.2.4

Tenzij in het geval van volledige omwerking door een andere ontwerper, dan wel
in het geval er sprake is van een geheel ander opgezet plan in plaats van een
eerder van een positief welstandsadvies voorzien ontwerp, is voor de
voortgezette behandeling van een bouwaanvraag geen extra vergoeding
verschuldigd.

2.3.1.3

De uitkomst van de onder 2.3.1 vermelde bedragen wordt op hele euro's naar
beneden afgerond

2.3.1.4

Teruggaaf
niet van toepassing

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 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 waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

€

418,25

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens
sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van
de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag
verhoogd met
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende
bedrag verhoogd met:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking) indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds
aanwezig is, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

418,25

€

418,25

niet van
toepas-sing

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag
verhoogd met:
de kosten die gemoeid zijn met het inwinnen van extern advies indien het een
aanvraag is als bedoeld in artikel 2.3.3.4

€

2.018,85

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

418,25

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag
verhoogd met:

€

418,25

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) wordt het overeenkomstig
2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

418,25

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van nationale regelgeving) wordt het overeenkomstig
2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

418,25

2.3.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van voorbereidingsbesluit) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag
verhoogd met:

€

418,25

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit

2.3.3.4

2.3.3.4.1

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3

2.3.4.4
2.3.4.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking) indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds
aanwezig is, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):

€

418,25

€

418,25
niet van
toepas-sing

€

418,25

€

418,25

2.3.4.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan):

€

418,25

2.3.4.6.2

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€

418,25

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€

418,25

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van voorbereidingsbesluit):

€

418,25

€

238,45

€
€

€

144,70
1,45
440,40
0,59
1.190,35
0,17
2.025,05
0,02
2.711,35
0,01

€

182,70

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2

2.3.7

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
Het bedrag, vermeld onder 2.3.5 wordt vermeerderd met een toeslag voor
bouwwerken danwel inrichtingen behorende tot:
Categorie A:
(Niet zijnde tijdelijke) bouwwerken in de zin van artikel 6.1.1., eerste lid, sub a, c
en d van de Bouwverordening, alsmede (niet zijnde tijdelijke) bouwwerken en/of
inrichtingen in de zin van artikel 2.1.1, sub c, d en e van de
Brandbeveiligingsverordening, met een bebouwd oppervlak van:
0 t/m 100 m²
100 t/m 500 m² per m²
500 t/m 2000 m²
per m² te verhogen met
2.000 t/m 5.000 m²
per m² te verhogen met
5.000 t/m 50.000 m²
per m² te verhogen met
50.000 en meer m²
per m² te verhogen met
Tijdelijke vergunning brandveiligheid
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld
in hoofdstuk 6 van de Bouwverordening en/of de Brandbeveiligingsverordening
met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk danwel inrichting

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

€
€
€
€
€

2.3.7.1

2.3.8

2.3.9

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen
van een bouwwerk 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 of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
Aanleggen of veranderen weg
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 artikel
2.1.5.2 lid 1 (vergunning aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg)
van 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:
Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel
2..1.5.3, lid 1 (vergunning maken en veranderen van een uitweg) 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:
Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen
of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 4.5.2. (vergunning vellen houtopstand) 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:

2.3.11

Opslag van roerende zaken
Niet van toepassing

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag om 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:
Indien de aanvraag om 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 bedraagt het tarief:

2.3.12.2

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet
ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€

376,35

€

70,30

€

70,30

€

85,05

€

84,20

€

85,00

€

84,20

2.3.14

Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

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:

€

93,30

2.3.14.2

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:

€

93,30

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze
tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de
activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning:

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 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.
Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin 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.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om 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.

2.3.15.1

2.3.15.2

2.3.16

Advies
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.

2.3.16.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16 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
2.3.17.1

Verklaring van geen bedenkingen
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:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

2.3.17.1.1
2.3.17.1.2

2.3.17.1.3

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
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.
Indien een begroting als bedoeld in 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.

Hoofdstuk 4 Vermindering
Niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten

€

93,30

€

410,00

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 terwijl deze reeds
in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
2.5.1.1

2.5.2

2.5.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken
100%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges;
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten
Niet van toepassing
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw, aanleg- of sloopactiviteiten
Indien een aanvraag als bedoeld onder 2.3.1 wordt geweigerd, is de helft van de
bijbehorende leges verschuldigd, tot een maximum van € 250,00. De leges
berekend overeenkomstig het bepaalde in 2.3.1.2 van de legesverordening
(welstand) blijven volledig verschuldigd

100%

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf
Niet van toepassing
2.5.5
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 6 Intrekking omgevingsvergunning
Niet van toepassing
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Niet van toepassing
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8

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, van de
Wet ruimtelijke ordening

€

4.440,15

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder
a, van de Wet ruimtelijke ordening

€

3.641,10

2.8.2

Indien voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8 en 2.8.1 extern advies wordt
ingewonnen, worden de kosten die hiermee gemoeid zijn verhaald op de
aanvrager

Hoofdstuk 9 Sloopmelding
Niet van toepassing

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1

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

€

642,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld
in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en
Horecawet

€

205,00

€

61,50

3.1.3

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een organisatievergunning
Voor het vragen van advies aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen
en Rampen
voor "kleinere" evenementen
voor "grotere" evenementen

€

1.025,00

€
€

75,00
1.000,00

€

711,45

€

1.696,75

€

353,70

€

238,35

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel
3.2.1, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening
een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring ingevolge artikel
3.2.1, lid 3j van de Algemene plaatselijke verordening
een verzoek tot het wijzigen of aanvullen van een exploitatievergunning
ingevolge artikel 3..4.2, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening
3.4

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

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
niet van toepassing

Besloten in de openbare vergadering van 18 december 2012.
, griffier.

, voorzitter.

