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Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie
van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk, op
1.1.1.1
werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
€ 350,00
1.1.1.2
werkdagen buiten de uren genoemd in artikel 1.1.1.2
€ 700,00
1.1.1.3
zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur
€ 700,00
1.1.1.4
zaterdag buiten de uren genoemd in artikel 1.1.1.4
€ 1.400,00
1.1.1.5
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur
€ 800,00
1.1.1.6
zondag buiten de uren genoemd in artikel 1.1.1.6
€ 1.600,00
1.1.1.7
dinsdag om 09.00 uur of 09.15 uur
gratis
1.1.2
Het tarief voor een “flitshuwelijk” bedraagt
€ 150,00
1.1.3
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of
partnerschapsboekje bij een huwelijk, registratie van partnerschap of omzetten
van geregistreerd partnerschap als vermeld in
artikel 1.1.1.7 en 1.1.2 €
32,00 artikel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.6
gratis
1.1.4
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een verklaring van
huwelijksbevoegdheid, afgegeven overeenkomstig artikel 1:49a Burgerlijk
Wetboek
€
22,80
1.1.5
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van
1.1.5.1
een uittreksel of een afschrift uit de registers van de burgerlijke stand
€
12,80
1.1.5.2
elk meertalig uittreksel van een akte van de burgerlijke stand
€
12,80
1.1.5.3
elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van
een partnerschap of van overlijden
€
12,80
1.1.5.4
een attestatie de vita, overeenkomstig artikel 1:19k van het Burgerlijk
Wetboek
€
12,80
1.1.6
Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, bedraagt
1.1.6.1
per kwartier of een gedeelte daarvan
€
21,50
1.1.6.2
per half uur of een gedeelte daarvan, maar meer dan een kwartier
€
31,50
1.1.7 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.
1.1.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
een eenmalige benoeming als (onbezoldigd) buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand
1.1.8.1
van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in
een
andere gemeente als trouwambtenaar optreedt
€ 53,00
1.1.8.2
door andere personen dan genoemd onder 1.1.8.1
€ 159,00 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

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
€
64,00
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
€
51,00
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
64,00
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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

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
€
51,00
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
€
64,00
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
€
51,00
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
€
51,00
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
50,00
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
€
28,00 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
€
47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
€
38,80
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
€
34,10
Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een eigen verklaring ten
behoeve van het aanvragen van een rijbewijs
€
32,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.5

1.4.6

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 verstrekken van:
gegevens, per verstrekking
€
een uittreksel uit de basisregistratie personen van één persoon
€
uittreksels uit de basisregistratie personen van meerdere personen op
één adres
€
een volledige persoonslijst van een persoon uit de basisregistratie
personen
€
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen
in de basisregistratie personen.
Het tarief bedraagt voor het
verstrekken van gegevens: per verstrekking
€
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens
met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van
het Besluit basisregistratie personen
€
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit
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10,50
10,50
12,50
13,50

10,50

22,50

3

1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.2
1.4.8

basisregistratie personen
€
2,25
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
basisregistratie personen
voor ieder daaraan besteed kwartier
€ 19,00
per half uur of een gedeelte daarvan, maar meer dan een kwartier
€ 27,75
Het tarief genoemd onder 1.4.2.2 tot en met 1.4.2.4 wordt bij een digitale aanvraag en
betaling verlaagd met een bedrag van €
1,50

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

€

16,50

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van 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
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
1.6.1.1.1
ten
hoogste 100 pagina’s, per pagina
€
0,10
met een maximum per bericht van
€
5,00 1.6.1.1.2
meer dan 100 pagina’s
€ 22,50
1.6.1.2
bij verstrekking anders dan op papier gelden de tarieven genoemd onder
1.6.1, met een maximum van
€
5,00
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de
1.6.1.3
€ 22,50
verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
1.6.2
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.2 en
1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de
hoogste gevraagd.
1.6.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens €
4,50 1.6.4 onder
pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
1.7.1.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2
1.7.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een afschrift van de (concept) begroting
€
18,25 1.7.1.2
van de (concept) jaarrekening €
16,50
Het tarief bedraagt voor:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per
pagina
onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

een afschrift

€

0,10

€

0,10

€
€

0,10
0,15

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
1.8.1.1

1.8.1.1.1
1.8.1.1.2
1.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een fotokopie in zwart-wit van een plan, zoals
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende
bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of
stadsvernieuwingsplan:
in formaat A4 of kleiner, per pagina
in formaat A3
tot het verstrekken van een fotokopie in kleur van een plan, zoals
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart
behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of

Tarieventabel behorende bij Legesverordening 2016, versie november 2015

4

1.8.2
1.8.2.1

1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4
1.8.2.5

1.8.2.5.1

1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3
1.8.3.4

1.8.3.5
1.8.4

1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.5

1.8.5.1
1.8.5.2
1.8.6

stadsvernieuwingsplan, de tarieven genoemd onder 1.8.1.1, vermeerderd
met:
100%
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
€
10,00
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
€
10,00
de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de
Monumentenwet 1988
€
10,00
het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20
van de Monumentenwet 1988
€
10,00
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
€
16,50
Voor enkel inzage in het beperkingenregister Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken en/of
beperkingenregistratie Wkpb
nihil
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kopieën van:
het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres
€
1,00 met
een minimum van
€ 10,00
het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen
daarvan, per
gelegde relatie €
1,00 met een minimum van
€ 10,00
het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per
adrescoördinaat
€
1,00 met een minimum van
€ 10,00
een of meerdere WOZ-waarden, als bedoeld in hoofdstuk IV en VII van de Wet
waardering onroerende zaken en in artikel 2 van het
Uitvoeringsbesluit Wet
waardering onroerende zaken, die reeds eerder zijn verstrekt € 10,00 vermeerderd
per aanvraag voor elke WOZ-waarde / economische
waarde met
€
1,00
of een schermprint van een WOZ-beschikking / aanslag gemeentelijke belastingen
€ 10,00
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kadastraal of
hypothecair bericht/uittreksel via de gemeentelijke kadastrale balie per
geraadpleegd object of subject, inclusief gewaarmerkte afdruk op A4formaat:
bij verstrekking via internet: www.kadaster.nl
€
3,50
bij verstrekking via post, fax, balie, etc.
€
18,50
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel kadastrale
kaart via de gemeentelijke kadastrale balie per geraadpleegd object,
inclusief gewaarmerkte afdruk op A4-formaat:
bij verstrekking via internet: www.kadaster.nl
€
3,50
bij verstrekking via post, fax, balie, etc.
€
18,50
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een verklaring van
bestemming en gebruik, bodemkwaliteit en overige vastgoedinformatie

1.8.7

€

31,00

€

41,35

onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9.1
1.9.1.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een verklaring omtrent het gedrag
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een verklaring van in leven zijn
€
10,50
een legalisatie van een handtekening
€
10,50
voor het ter legalisatie opzenden van een stuk aan autoriteiten
€
10,50
een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reisdocument
€
10,50
een document voorzien van een waarmerk
€
10,50
een plastic hoesje
€
1,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
een verzoek tot naturalisatie – enkelvoudig standaard (D)
€ 840,00
een verzoek tot naturalisatie – enkelvoudig verlaagd (F)
€ 625,00
een verzoek tot naturalisatie – gemeenschappelijk standaard (E)
€ 1.072,00
een verzoek tot naturalisatie – gemeenschappelijk verlaagd (G) € 858,00 1.9.2.5
een verzoek tot meenaturaliserend minderjarige (H)
€ 124,00
1.9.2.6
een verklaring van optie – enkelvoudig (A)
€ 179,00
1.9.2.7
een verklaring van optie – gemeenschappelijk (B)
€ 305,00
1.9.2.8
een verklaring van medeopterende minderjarige van optie (C) €
21,00 Hoofdstuk
10 Gemeentearchief
1.9.1.2
1.9.1.3
1.9.1.3.1
1.9.1.4
1.9.1.5
1.9.1.6
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3
1.9.2.4

1.10.1
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2
1.10.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
per kwartier of een gedeelte daarvan
per half uur of gedeelte daarvan, maar meer dan een kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,
per pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad

€
€

19,00
27,75

€
€

0,10
10,50

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t.)
Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
1.12.1

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de
Leegstandwet
€ 187,50
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in
artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet
€
58,75

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)
Hoofdstuk 14 APV-vergunningen
1.14
1.14.1
1.14.1.1
1.14.1.2
1.14.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:
een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.14 van de Algemene
Plaatselijke Verordening
voor een week of korter
voor langer dan een week
een (positieve) beschikking op aanvraag, voorzover daarvoor niet elders
deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen €

€
€

27,50
55,00

in
26,50

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:
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1.15.1

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 13 van de
Winkeltijdenverordening 2014

€

26,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1 Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel
30b van de Wet op de kansspelen:
1.16.1.1
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
€
56,50
1.16.1.2
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer
kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat
€
56,50 en voor iedere
volgende kansspelautomaat
€
34,00
1.16.1.3
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd
€ 226,50
1.16.1.4
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor
onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50 en voor iedere volgende
kansspelautomaat € 136,00
1.16.2
Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van
de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
€
26,50

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
1.17.1

1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.1.3

1.17.1.4

1.17.1.5

1.17.2

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 Telecommunicatiewet
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede
gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter
sleuf verhoogd met
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor
zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
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
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
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 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€

171,50

€

1,65

€

1,65

€

268,50

€

171,50

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van
een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct
samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten
€
een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen
€

33,50
33,50

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18
1.18.1

1.18.2
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1.18.3

1.18.4
1.18.4.1
1.18.4.2
1.18.5
1.18.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
noodzakelijk, indien van de voor Winterswijk bepaalde route gevaarlijke
stoffen (N319 en N318) afgeweken wordt.
een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
exclusief medisch advies
inclusief medisch advies
De genoemde tarieven onder 1.18.4 gelden ook bij de aanvraag van een
verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.
Indien een aanvraag voor medisch advies wordt ingetrokken is een
bedrag verschuldigd van

€

33,50

€
€

12,75
86,75

€

35,00

Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1
1.19.1.1

1.19.1.2

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
€
1,50 met een minimum per exemplaar van
€
2,25
afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken ook als deze
worden gemaakt ten behoeve van het digitaal geanonimiseerd verstrekken,
waaronder WOB-verzoeken, voor zover daarvoor niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

per pagina op papier van A4-formaat
€
0,25
per pagina op papier van een ander formaat
€
0,50
in afwijking van artikel 1.19.1.2.1 en 1.19.1.2.2 bedraagt het tarief voor
minder dan 6 pagina’s
gratis
1.19.1.3
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per kaart, tekening
formaat A4 (210mm x 297mm)
€
3,50
formaat A3 (297mm x 420mm) €
4,75
formaat A2 (420mm x 594mm) €
6,50
formaat A1 (594mm x 841mm) €
8,75
formaat A0 (841mm x 1189mm)
€ 12,00
1.19.1.3.1
het tarief genoemd in 1.19.1.1 tot en met 1.19.1.3 wordt voor afgifte in kleur verhoogd
met 100% 1.19.1.4 een exemplaar van een verordening, nota, rapport, of soortgelijk stuk, voor
zover voor afgifte aan derden voorradig, per pagina, in zwart wit:
formaat A4
€
0,10
formaat A3
€
0,15 in kleur:
formaat A4
€
0,20 formaat A3 €
0,35
1.19.1.5
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten
worden
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen, per pagina
€ 1,50 met een minimum van
€ 2,25
1.19.1.6
onder pagina wordt verstaan één van de zijden van een blad
1.19.1.2.1
1.19.1.2.2
1.19.1.2.3

1.19.2
1.19.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven van
een rioolaansluitvergunning bedraagt € 52,50
Het tarief bedraagt voor het verlenen van een (positieve) beschikking op
aanvraag, voorzover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen
€ 26,50
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1
paragraaf 1,

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4
2.1.2
2.1.3

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in
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 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 inclusief 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, 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;
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
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/beoordeling conceptaanvraag (n.v.t.)
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
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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

2.3.1.2

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:
van de bouwkosten, afgerond op € 100,00 (honderd euro) naar boven,
met een minimum van:

2,01%
€

75,00

€

109,00

€

27,50

Welstandstoets
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden
getoetst aan de eisen van welstand, als bedoeld in artikel 2.10 lid 1
onder d van de Wabo jo. artikel 6.2 van het Bor, door de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap, worden de kosten
geheven tot het bedrag dat de Commissie aan de gemeente in
rekening brengt. De tarieven die de Commissie hanteert, zijn vermeld
in bijlage A “Kosten advisering – Gelders Genootschap”.

2.3.2
2.3.2.1

Aanlegactiviteiten
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
2.3.2.2 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, is het tarief voor een
aanlegvergunning voor het vellen en/of rooien van een
houtopstand

2.3.3
2.3.3.1

Planologisch strijdig gebruik (met en zonder bouwactiviteiten)
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van
een vaststelling, wijziging, uitwerking of afwijking van een bestemmingsplan, waarbij
het bestuur om een principe-uitspraak
over planologische medewerking, i.c. enkel toetsing aan beleid, zonder
milieu/verkeer/archeologie/watertoets etc., gevraagd wordt,
bedraagt
€ 529,00
2.3.3.2
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, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, bij een
binnenplanse afwijking, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo
wordt toegepast:

2.3.3.2.1

indien sprake is van een afwijking van de in een bestemmingsplan
opgenomen maatvoering;
€ 190,00
2.3.3.2.2
indien sprake is van een bouw van een (bedrijfs-)woning, dan wel
splitsing van een (bedrijfs-)woning
€ 2.021,00
2.3.3.2.3
indien sprake is van een functieverandering van een (bij)gebouw; het
bedrag
blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is
opgesteld (artikel 2.3.17.3 is van
overeenkomstige toepassing) begroting
2.3.3.2.4 indien sprake is van een binnenplanse afwijking die niet genoemd is in artikel 2.3.3.2.1 t/m
2.3.3.2.3
€ 301,00
2.3.3.3
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 onverminderd het bepaalde in onderdeel
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2.3.1, bij
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
(buitenplanse kleine afwijking - AMvB)
- indien sprake is van een bouw van een (permanente)
€ 2.021,00
(bedrijfs)woning, dan wel splitsing van een (bedrijfs)woning
- indien sprake is van een functieverandering van een
(bij)gebouw; het bedrag
blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is
opgesteld
(artikel 2.3.17.3 is van overeenkomstige toepassing)
begroting
indien sprake is van een buitenplanse afwijking die niet
genoemd is in artikel
2.3.3.3.1
€ 301,00 2.3.3.3.2
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º, van de Wabo
(buitenplanse afwijking – Project); het bedrag blijkend uit een
begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld (artikel 2.3.17.3 is van overeenkomstige toepassing) begroting
2.3.3.3.3
vervallen
2.3.3.3.4
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo
(afwijking exploitatieplan)
€ 190,00
2.3.3.3.5
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo en de
aanvraag een project van provinciaal belang betreft en de activiteit in
strijd is met de
regels die gesteld zijn krachtens artikel 4.1, derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening
(afwijking provinciale regelgeving)
€ 190,00 2.3.3.3.6
toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder c, van de Wabo en de
aanvraag een project van nationaal belang is en de activiteit in
strijd is
met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening (afwijking nationale regelgeving)
€ 190,00
2.3.3.3.7
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo
(afwijking voorbereidingsbesluit)
€ 190,00
2.3.3.3.8
het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door een ander
bestuursorgaan.
€ 190,00
2.3.3.3.1

2.3.4.
2.3.4.1

2.3.4.2

2.3.5
2.3.5.1

2.3.5.1
2.3.5.1.1
2.3.5.1.2
2.3.5.1.3
2.3.5.1.4
2.3.5.1.5
2.3.5.1.6

Ontheffing verbodsbepaling
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van
gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7 lid 4 van de Wet
ruimtelijke ordening.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden
uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de
Wet ruimtelijke ordening.

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 voor het verlenen van genoemde
omgevingsvergunning
Het vermelde tarief wordt vermeerderd met een toeslag voor een inrichting
met een oppervlakte:
tot 100 m²
van meer dan 100 m² tot 500 m²;
€ 108,00, plus per m²
van meer dan 500 m² tot 2.000 m²,
€ 528,00, plus per m²
van meer dan 2.000 m² tot 5.000 m², € 1.203,00, plus per m²
van meer dan 5.000 m² tot 50.000 m², € 1.653,00, plus per m²
van meer dan 50.000 m²,
€ 3.003,00, plus per m²
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190,00

€

190,00

€

247,00

€
€
€
€
€
€

109,00
1,05
0,45
0,15
0,03
0,02
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2.3.5.2

2.3.6
2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.7
2.3.7.1

Het tarief voor het overschrijven van een omgevingsvergunning als
bedoeld in
artikel 2.3.5.1 op een andere naam, zonder dat de
vergunning wordt gewijzigd,
bedraagt
€
32,25

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde
stads- of dorpsgezichten
Het tarief voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 2.2 lid 1 onder b Wabo (verandering e.d.
gemeentelijk monument)
Het tarief voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo (verandering e.d.
Rijksmonument)
Sloopactiviteiten
Het tarief voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder g Wabo (slopen- bestemmingsplan)

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 artikel 2.4 lid 1 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:
2.3.9 Uitweg/inrit
2.3.9A

€

114,00

€

114,00

€

109,00

€

54,50

€

70,50

vervallen

Reclame
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding
in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het
publiek toegankelijke plaats, waarvoor een vergunning is vereist,
bedraagt het tarief

2.3.10

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 2 van de
Bomenverordening een toestemming
is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief
€
27,50

2.3.11

Opslag van roerende zaken (n.v.t.)

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
(n.v.t.)
2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (n.v.t.)

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
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voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.14.2.1
2.3.14.2.2

2.3.14A

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:
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:
als het een gemeentelijke verordening betreft
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

Wet Geluidhinder
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag om ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de
Wet Geluidhinder, per plan

€

33,50

€
€

33,50
33,50

€

421,00

€

163,50

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:
2.3.15.1 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;
2.3.15.2 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.

2.3.16
2.3.16.1

2.3.16.2

Beoordeling bodemrapport
Het tarief bedraagt voor het beoordelen van de resultaten van een
onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in
artikel 2.4 onder d Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor) alsmede voor het uitvoeren van een historische bodemtoets als
bedoeld in artikel 2.1.5 van de Bouwverordening
In aanvulling op het gestelde onder 1, geldt dat wanneer voor de aanvraag
zowel de uitvoering van een historische bodemtoets als de
beoordeling van een bodemonderzoeksrapport nodig is, slechts
eenmaal het verschuldigde tarief in rekening wordt gebracht

2.3.17
Advies en procedure begroting
2.3.17.1
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
(waaronder de
Omgevingsdienst Achterhoek) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp
van de beschikking op de aanvraag om
een omgevingsvergunning: het bedrag
blijkend uit een begroting
die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.17.2
Indien over de in dit hoofdstuk bedoelde aanvragen extern advies moet
worden ingewonnen, worden de in dit hoofdstuk genoemde
leges verhoogd met een bedrag dat blijkend uit een begroting die
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door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
begroting
2.3.17.3
Indien een begroting als bedoeld in dit hoofdstuk is uitgebracht, kan de aanvraag
schriftelijk worden ingetrokken zonder verschuldigdheid van legeskosten tot en met de vijfde
werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.
2.3.18

Overig
Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang
of gereedkomen van de activiteit
25% van de op grond van dat onderdeel
verschuldigde leges
met een minimum van
€ 211,00 en een maximum van
€ 1.579,00

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag
als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag
betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de
beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering
gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om
de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
Indien de aanvrager een in behandeling genomen aanvraag, zoals
bedoeld in
artikel 2.3.4.2 intrekt, voordat op de aanvraag is beslist, wordt
het verschuldigde
bedrag verminderd met 50 %

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
2.5.1.1

2.5.2
2.5.2.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning
voor bouwactiviteiten
Indien een bouwplan waarvoor vergunning is verleend niet wordt uitgevoerd,
kan een belanghebbende binnen vijf jaar na vergunningverlening de
vergunning intrekken. Op verzoek van een
belanghebbende wordt dan
25 % van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit
verschuldigde leges gerestitueerd, mits dit bedrag minimaal bedraagt.
€
58,00
Teruggaaf als gevolg van het intrekken van een aanvraag
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een vergunning, doch voor het verlenen van de vergunning, deze
aanvraag wordt ingetrokken, wordt terzake van de geheven leges
restitutie verleend van: 50 % met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft het
bedrag genoemd
in artikel 2.3.1

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van niet-ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteiten
2.5.3.1
Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van
een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze
aanvraag nietontvankelijk blijkt, wordt terzake van de geheven leges restitutie verleend van 80 %
met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft het bedrag genoemd in
artikel 2.3.1
2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
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Van de leges verschuldigd op grond van de onderdeel 2.3.17 wordt geen
teruggaaf verleend.
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele
of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij
onderdeel 2.5.1 van toepassing is:
€

75,75

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
2.7.1

2.7.2

Het tarief bedraagt voor
het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden
beoordeeld, geringe wijziging in het project:
het overschrijven van een omgevingsvergunning op een andere naam,
zonder dat de vergunning wordt gewijzigd

€

76,25

€

32,25

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

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; het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkens
uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld
begroting
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het wijzigen dan wel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening; het
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde
kosten, blijkens uit een begroting die door het college van burgemeester
en wethouders is opgesteld
begroting
Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.8.1 of 2.8.2 is uitgebracht, kan
de aanvraag schriftelijk worden ingetrokken zonder verschuldigdheid
van legeskosten tot en met de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.
Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot bestemmingsplanherziening
of wijziging, doch voor het vaststellen van
het plan, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt terzake van de
geheven leges restitutie verleend van
25%

Hoofdstuk 9 Sloopmelding 2.9
beschikking
2.10

vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, onder deze titel vallende maar niet benoemde beschikking:
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet
€ 249,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging als bedoeld in
artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 119,50
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Dranken Horecawet
€ 27,50
Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel
als bedoel in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en
Horecawet
€ 76,50
Indien een aanvraag genoemd in artikel 3.1.1 tot en met 3.1.4 wordt
geweigerd, dan wordt ter zake van de geheven leges restitutie verleend
van
50%

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
3.2.1

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het
organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.14 van de
Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het
betreft:
een klein evenement (verwacht bezoekersaantal < 100)
een middelgroot evenement (verwacht bezoekersaantal 100 tot 1.000)
een groot evenement (verwacht bezoekersaantal ≥ 1.000)

€
€
€

27,50
55,00
110,00

€
€

272,00
272,00

€
€

27,50
27,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
3.3.1

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2

3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als
bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders
dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld
in artikel 3.14 van de Algemene plaatselijke verordening:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
Indien een aanvraag genoemd in artikel 3.3.1 tot en met 3.3.2 wordt
geweigerd, dan wordt ter zake van de geheven leges restitutie verleend
van

50%

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (n.v.t.)
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (n.v.t.)
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
3.6.1

Het tarief voor het verlenen van een tijdelijke gebruiksvergunning
ingevolge artikel 2, lid 1 van de Brandveiligheidsverordening, bedraagt
per uur of gedeelte daarvan
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Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.7

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

€ 32,25

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winterswijk in
zijn openbare vergadering gehouden op 17 december 2015,
de griffier,
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