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Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016
De raad van de gemeente Ede:
gelezen het voorstel "Belastingverordeningen 2016" van burgemeester en wethouders d.d. 13-10-2015,
met zaaknummer 37195;
gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,aanhef en onderdeel b,
van de Gemeentewet en artikel 1 van de wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag
voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart;
besluit
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag
a.
wordt aangemerkt;
week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;
b.
maand : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de
c.
volgende kalendermaand;
jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het vold.
gende kalenderjaar;
kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.
e.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
a.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart
b.
of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag van eenverklaring omtrent
inkomen en vermogen.

Artikel 5 Tarieven
1.
2.

3.

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit
als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen
die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen tot een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit
in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van
de Crisis- en herstelwet.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel eengedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1.

1

In afwijking van artikel 9, lid 1, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
a.
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b.
2.

schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in
geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

de Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van
de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen
bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar,
indien de wijzigingen:
van zuiver redactionele aard zijn;
a.
een tariefsverlaging betreffen;
b.
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in
c.
werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel
betreft:
onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
1.
hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
2.
hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
3.
onderdeel 1.4.6 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie Persoonsgege4.
vens/ basisregistratie personen);
hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
5.
onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);
6.
hoofdstuk 14 (kansspelen)
7.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht
1.

2.

De Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 van 13 november 2014, bekend
gemaakt op 18 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid,
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen
bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor
zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Tarieventabel
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening
Indeling tarieventabel

2

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens/Basisregistratie
Personen

Hoofdstuk 5

(gereserveerd)

Hoofdstuk 6

(gereserveerd)
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2016

Hoofdstuk 7

vervallen

Hoofdstuk 8

(gereserveerd)

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet/Woningwet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14

Kansspelen

Hoofdstuk 15

vervallen

Hoofdstuk 16

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 18

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgeving

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijziging

Hoofdstuk 8

Wijziging bestemmingsplan als gevolg van een wijziging bouwproject

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

vervallen

Hoofdstuk 6

vervallen

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie dan wel omzetting van
een partnerschap:

1.1.1.1

in het gemeentehuis, het huis Kernhem, een vrije locatie of in een bijzonder huis op grond van € 436,90
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en
17.00 uur

1.1.1.2

op andere dan onder 1.1.1.1 genoemde tijden wordt het tarief verhoogd met:

1.1.2

Het tarief voor het voor één huwelijk of geregistreerd partnerschap benoemen van een buiten- € 118,00
gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1.1.3

Het tarief voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap, per getuige

€ 21,55

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 17,10

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand.

€ 142,85

Het tarief bedraagt voor een akte of (internationaal) uittreksel uit de burgerlijke stand of een
attestatie de vita

€ 12,80

Het tarief bedraagt voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 22,80

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Hoofdstuk 2

3

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

(1)

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt

(1)
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1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort (1)
als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

(1)

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt

(1)

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de (1)
positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

(1)

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt

(1)

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

(1)

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

(1)

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

(1)

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt

(1)

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, (1)
de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
(1) Voor de tarieven in hoofdstuk 2 geldt het maximumtarief dat door het betreffende ministerie € 0,05
is vastgesteld, naar beneden afgerond op eenheden van

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieu- (2)
wen of omwisselen van een rijbewijs

1.3.2

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

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een zogenaamde Eigen Verklaring, inclusief de kosten (2)
van de verklaring zelf

1.3.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 worden, indien aan de aanvrager reeds € 28,00
eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet (compleet) kan worden
overgelegd, verhoogd met
(2) Voor de tarieven in de onderdelen 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3 geldt het maximumtarief dat door
het betreffende ministerie is vastgesteld, naar beneden afgerond op eenheden van

(2)

€ 0,05

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bewijs van opneming in de basisregistratie per- € 9,85
sonen

1.4.2

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.4 en 1.4.5, wordt
onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.3

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

1.4.3.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

1.4.3.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode
van één jaar:

1.4.3.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 223,85

1.4.3.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 844,50

1.4.3.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 3.955,00

1.4.3.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 7.456,00

1.4.4

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer
gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens/basisregistratie personen.

1.4.5

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

1.4.5.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

1.4.5.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode
van één jaar:

1.4.5.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 844,50

1.4.5.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.955,00

1.4.5.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 7.456,00

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen € 7,60
van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van
de Regeling basisregistratie personen en in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie
personen

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van naspeuringen van de gemeentelijke
basisadministratie en de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed half
uur

1.4.8

Indien inlichtingen worden verstrekt door middel van één of meerdere selecties uit geautomatiseerde gegevensverzamelingen, bedraagt het tarief:
per standaardselectie

€ 9,85

€ 9,85

€ 17,10

€ 217,70

vermeerderd per aantal geselecteerde personen:

4

tot en met 250, met

€ 181,10

van 251 tot en met 750, met

€ 362,20
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1.4.8.1

van 751 tot en met 1.500, met

€ 544,35

van 1.501 tot en met 2.500, met

€ 616,60

van 2.501 tot en met 5.000, met

€ 904,55

van 5.001 tot en met 10.000, met

€ 1.084,65

van 10.001 tot en met 50.000, met

€ 127,15

van 50.001 of meer, met

€ 1.446,85

Indien afgedrukt op etiket worden de tarieven uit 1.4.8 vermeerderd met

€ 7,20

per 50 geselecteerde personen
1.4.8.2

Indien geselecteerde personen worden aangeschreven worden de tarieven uit 1.4.8 vermeerderd
met
per geselecteerde

€ 0,65

Hoofdstuk 5

(gereserveerd)

Hoofdstuk 6

(gereserveerd)

Hoofdstuk 7

(gereserveerd)

Hoofdstuk 8

(gereserveerd)

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

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

1.9.1

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

het wettelijk tarief

1.9.2

het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 9,85

1.9.3

het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 9,85

1.9.4

het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,85

1.9.5

het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk € 9,85
belang van de aanvrager

1.9.6

het afgeven van een verklaring omtrent een persoon of een gezin, anders dan bedoeld in
Hoofdstuk 4.

1.9.7

Naturalisatie

€ 9,85

verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform het tarief, zoals dit is vastgesteld door de Minister
van Justitie.
1.9.7.1

optie; enkelvoudig (tarief A)

€ 177,00

1.9.7.2

optie; gemeenschappelijk (tarief B)

€ 301,00

1.9.7.3

optie; medeopterende minderjarige (tarief C)

€ 21,00

1.9.7.4

naturalisatie; enkelvoudig; standaard (tarief D)

€ 829,00

1.9.7.5

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard (tarief E)

€ 1.058,00

1.9.7.6

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd (tarief F)

€ 617,00

1.9.7.7

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd (tarief G)

€ 847,00

1.9.7.8

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige (tarief H)

€ 122,00

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

1.10

Voor het op aanvraag verrichten van onderzoek en voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften of uittreksels, gelden de tarieven die voor de Rijksarchieven zijn vastgesteld in de
bijlage behorende bij de regeling tarieven Rijksarchiefdienst 2001, of zoals deze laatstelijk is
vervangen of gewijzigd, met uitzondering van de tarieven voor verzend- en verpakkingskosten.

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet/Woningwet

1.11

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

1.11.1

vervallen

1.11.5

het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 11 van de Huisvestingswet

1.11.6

vervallen

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

1.12

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

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

1.12.2

vervallen

1.12.3

vervallen

Hoofdstuk 13

Winkeltijdenwet

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14

5

Kansspelen
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€ 50,00

€ 17,50

€ 28,10

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1.14.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

1.14.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten:

1.14.3

1.14.4

€ 56,50

voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

Voor een periode van vierentwintig maanden voor twee of meer speelautomaten:
voor de eerste speelautomaat

€ 90,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 68,00

Voor een periode van vijf jaar voor twee of meer speelautomaten:
voor de eerste speelautomaat

€ 192,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 170,00

Hoofdstuk 15

vervallen

Hoofdstuk 16

Kabels en Leidingen

Werkzaamheden van ingrijpende aard
1.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een elektronische melding voor tracés van mini- € 374,10
maal 6 en maximaal 50 meter 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, of in artikel 6, tweede lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2015 gemeente Ede bedraagt
Dit geldt ook als er sprake is van situaties waarbij wegen, watergangen of groenvoorzieningen
volledig worden gekruist en/of bovengrondse voorzieningen worden geplaatst, ongeacht de
lengte van het tracé.

1.16.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een elektrnoische melding voor tracés langer
€ 374,10
dan 50 meter 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, of in artikel 6, tweede lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
2015 Gemeente Ede bedraagt
vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

1.16.2a

€ 0,55

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen € 374,10
van een elektronische melding voor de aanleggen van een basisbreedbandnetwerk met een
tracélengte van ten minste van 200 kilometer 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, of in artikel 6, tweede lid, van de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren 2015 Gemeente Ede
vermeerderd met een bedrag per aansluiting van

€ 20,00

Werkzaamheden van niet ingrijpende aard
1.16.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een elektronische melding voor
werkzaamheden van niet ingrijpende aard, of voor de melding van een calamiteit, zoals
bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
2015 gemeente Ede, bedraagt

€ 50,00

Handholes e.a.
1.16.4

Voor elk ondersteuningswerk, beschermingswerk en signaalinrichting, alsmede de
€ 65,85
inrichting die bestemd is om daarin verbindingen tot stand te brengen (handholes), waarvoor
afzonderlijke plaatsbepaling noodzakelijk is, wordt het tarief berekend op grond van artikel
1.16.2 of 1.16.3 vermeerderd met telkens (per element)

Controle status van de kabel
1.16.5

Indien met betrekking tot een melding een specifiek onderzoek naar de status van de kabel
€ 374,10
plaatsvindt, wordt het tarief berekend op grond van artikel 1.16.2. , exclusief de extra € 374,10
strekkende meters

Opbreking zonder elektronische melding
1.16.6

Indien een toezichthouder vaststelt dat er werkzaamheden plaatsvinden of plaats
€ 150,00
hebben gevonden, zonder dat hiervan een elektronische melding is gemaakt, dan wordt
hiervoor een bedrag in rekening gebracht van twee werkuren ad € 75 per uur. Daarnaast moet
alsnog een elektronische melding worden ingediend.

Te late melding
1.16.7

Indien vastgesteld wordt dat er sprake is van een te late elektronische melding
(< 5 werkdagen van tevoren, calamiteiten uitgezonderd) wordt hiervoor een half werkuur in
rekening gebracht, om het een en ander af te kunnen stemmen.

€ 37,50

Onterechte calamiteit
1.16.8

Indien vastgesteld wordt dat een te late elektronische melding ten onrechte is
€ 75,00
bestempeld als “calamiteit”, waardoor de gemeente niet in staat is geweest om regie te
voeren op de werkzaamheden, worden hiervoor de werkelijk gemaakte werkuren in rekening
gebracht, afgerond naar boven, met een minimum van één uur

Onbehoorlijke oplevering
1.16.9

Indien vastgesteld wordt dat er sprake is van een “onbehoorlijke oplevering”,
waardoor herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, worden hiervoor de werkelijk gemaakte
werkuren in rekening gebracht, afgerond naar boven, met een minimum van één uur

€ 75,00

Korting bij telefonische melding
1.16.10
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Wanneer ’s morgens vóór 09.30 uur telefonisch gemeld wordt dat de geplande
werkzaamheden wel of niet doorgaan, zodat de gemeente daarmee in haar werkzaamheden
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€ 25,00

rekening kan houden, kan hiervoor eenmalig een bedrag in mindering worden gebracht op de
totale verschuldigde leges van
VNG-tarieven
1.16.11

Voor degeneratiekosten en voor herstraten wordt het VNG-tarief gehanteerd, naar bodemcategorie 1. Dit betreft het A-, B1-, B2- en D-tarief. Voor de aanleg van een basisbreedbandnetwerk
met een tracélengte van ten minste van 200 kilometer worden geen degeneratiekosten geheven.

Asfalt
1.16.12

Voor werkzaamheden waarbij asfalt betrokken is wordt een apart tarief gehanteerd.
Voor asfalt rijweg (m2; 15 cm dikte) is dit

€ 319,80

Voor asfalt voet-/fietspad is dit (m2; 15 cm dikte) is dit

€ 274,20

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

1.17.1

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

1.17.1.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990

1.17.1.2

een ontheffing als bedoeld in de "Beleidsregels toegang voetgangersgebied Ede-Centrum" of € 15,80
de "Beleidsregels toegang voetgangersgebied Lunteren-Centrum"

1.17.1.3

in afwijking van het tarief genoemd onder 1.17.1.2 geldt voor een calamiteiten-ontheffing als
bedoeld in de "Beleidsregels toegang voetgangersgebied Ede-Centrum" of de "Beleidsregels
toegang voetgangersgebied Lunteren-Centrum" een tarief van:

1.17.1.4

indien de ontheffing genoemd in 1.17.1.2 op verzoek wordt verstrekt op de dag van de aanvraag, € 21,05
(klaar terwijl u wacht) wordt het tarief verhoogd met:

1.17.1.5

het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone Keetmolenwijk

€ 58,40

1.17.1.6

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 15,80

1.17.2

het verkrijgen en wijzigen van een tijdelijke parkeervergunning als bedoeld in de geldende
Parkeerverordening, artikel C

€ 15,80

1.17.3

het verkrijgen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de geldende veror- € 15,80
dening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

1.17.4

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aan:

1.17.4.1

een inwoner

1.17.4.2

het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte- € 88,50
kosten

1.17.5

het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen en uitzicht belemme- € 15,80
rende voertuigen als bedoeld in de APV Ede per ontheffing per jaar

1.17.6

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de APV Ede (rijden over zandwegen in het
voor het verkeer afgesloten gebied)

1.17.7

het in behandeling nemen van een aanvraag voor afgifte van uitrijkaartjes op de gemeentelijke € 15,80
achteraf betaald parkeerterreinen

Hoofdstuk 18

Diversen

1.18.1

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

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
inlichtingen uit de belastingadministratie ten behoeve van derden:

1.18.2.1

zonder abonnement, per inlichting

1.18.2.2

bij een abonnement voor een periode van 12 maanden:

€ 15,80

€ 24,60

€ 88,50

€ 15,80

€ 6,90

voor 25 inlichtingen

€ 142,00

voor 100 inlichtingen

€ 539,00

voor 250 inlichtingen

€ 1.268,00

1.18.3

vervallen

1.18.3.1

vervallen

1.18.3.2

vervallen

1.18.4.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een € 0,30
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1.18.4.2

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 bladzijde:

1.18.4.2.1

In zwart/wit op papier van A4-formaat

€ 0,30

waarbij voor aanvragen van minder dan 10 pagina's geen leges verschuldigd zijn.
1.18.4.2.2

In zwart/wit op papier van een ander formaat

€ 0,50

1.18.4.2.3

In kleur op papier van A4-formaat

€ 1,25

1.18.4.2.4

In kleur op papier van een ander formaat

€ 2,45

1.18.4.2.5

in digitale vorm, voor zover handelingen moeten worden verricht als scannen of bewerken
van documenten

€ 0,20

waarbij voor aanvragen van minder dan 10 pagina's geen leges verschuldigd zijn.
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1.18.4.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen

1.18.4.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor € 18,15
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
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€ 18,15

1.18.5

het verstrekken van een digitaal dossier van een omgevingsvergunning, voor zover dit in het € 12,50
archief digitaal beschikbaar is

1.18.6

het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of € 8,90
goederen als bedoeld in de APV Ede

1.18.7

Het verkrijgen van een ontheffing voor het stoken van een open vuur

1.18.8

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op het
€ 42,90
hebben van voorwerpen of stoffen op aan of boven de weg als bedoeld in art 2:10 van de APV
Ede

1.18.9

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen op grond
van art 40a van de Wet waardering onroerende zaken, per inlichting

1.18.10

vervallen

1.18.11

vervallen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

€ 30,00

€ 2,27

de aannemingssom exclusief 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 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. Indien bij de werken hergebruik van materialen plaatsvindt,
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economische
verkeer zou moeten worden betaald voor nieuwe materialen.
2.1.1.2

bouwkosten:
het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto inhoud van het
bouwwerk conform het (online) rekenprogramma "Basisbedragen Gebouwen" van het Nederlands Bouwkosten Instituut. Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten geldt de door het bevoegd gezag vastgestelde 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 brengen
van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
Om de hoogte van de bouwleges te bepalen moeten de bouwkosten per bouwwerk berekend
worden. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk met hergebruik van materialen plaatsvindt,
wordt bij de bepalen van de bouwkosten uitgegaan van de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor nieuwe materialen. Voor het bepalen van
de bouwkosten is de datum van indiening van de aanvraag leidend.

2.1.1.3

kosten van het bouwen of verbouwen zoals bedoeld in artikel 2.7.1:
kosten welke betrekking hebben op alle bouwwerken waarvoor een bouwtitel mogelijk gemaakt
wordt conform een nieuw bestemmingsplan, dan wel een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigings- of uitwerkingsplan);

2.1.1.4

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

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
beoordeling van een conceptaanvraag (schetsplan) om een omgevingsvergunning
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€ 173,50

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 heeft op een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 4.000 bedragen:

€ 173,50

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 4.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 173,50
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vermeerderd met € 14,76 voor elke € 500,00 boven € 4.000
2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 793,70

Vermeerderd met € 13,55 voor elke € 500,00 boven € 25.000
2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 1.471,00

vermeerderd met € 12,13 voor elke € 500,00 boven € 50.000,00
2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen:

€ 2.684,00

vermeerderd met € 11,54 voor elke € 500,00 boven € 100.000,00
2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 6.148,00

vermeerderd met € 10,05 voor elke € 500,00 boven € 250.000,00
2.3.1.1.7

indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen:

€ 11.175,00

vermeerderd met € 7,76 voor elke € 500,00 boven € 500.000,00
met dien verstande dat niet meer dan € 250.000,00 verschuldigd is.
2.3.1.2

(gereserveerd)

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als 5%
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
van de aanlegkosten, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd en ten hoogste

€ 3.192,40

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik (ontheffingen)

2.3.3.1

Strijdigheid gebruiksbepaling bestemmingsplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een afwijking van de gebruiksbepaling van het bestemmingsplan.

2.3.3.2

indien het gaat om een oppervlakte van maximaal 100 m2:

€ 173,50

Indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 100 m2 tot maximaal 500 m2:

€ 234,00

Indien het gaat om een oppervlakte van meer dan 500 m2:

€ 261,00

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 (al dan niet in combinatie met een andere activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de overige onderdelen van deze titel:
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2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse € 173,50
afwijking) wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met:

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse
kleine afwijking) wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met:

2.3.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit) wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met:

a

Indien de kosten van het bouwen of verbouwen € 300.000,00 of minder bedragen:

€ 13.006,00

b

Indien de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan € 300.000,00 doch minder dan €
1.000.000,00 bedragen:

€ 27.195,00

c

Indien de kosten van het bouwen of verbouwen € 1.000.000,00 of meer, doch minder dan €
2.000.000,00 bedragen:

€ 36.655,00

d

Indien de kosten van het bouwen of verbouwen € 2.000.000,00 of meer, doch minder dan €
4.000.000,00 bedragen:

€ 72.122,00

e

Indien de kosten van het bouwen of verbouwen € 4.000.000,00 of meer bedragen:

€ 107.592,00

f

Indien er geen kosten van bouwen of verbouwen zijn, geldt het bedrag onder a.

2.3.3.2.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) wordt het
verschuldigde bedrag vermeerderd met:

2.3.3.2.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatie- € 173,50
plan, met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking) wordt het verschuldigde
bedrag vermeerderd met:

2.3.3.2.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de € 173,50
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 verschuldigde bedrag vermeerderd met:

2.3.3.2.7

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)
wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met:

2.3.3.2.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorberei- € 173,50
dingsbesluit, door ontheffing van het in het voorbereidingsbesluit opgenomen verbod om
bestaand gebruik te wijzigen) wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met:

2.3.4

(vervallen)

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
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€ 173,50

€ 173,50

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld € 239,70
in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:
vermeerderd met een toeslag, voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte overeenkomstig
NEN 2580 van:
Oppervlak

Toeslag

0 tm 100 m2

€ 239,70

101 tm 500 m2

€ 96,80

501 tm 2.000 m2

€ 527,10

2.001 tm 5.000 m2

€ 1.317,20

5.001 tm 50.000 m2

€ 2.009,80

meer dan 50.000 m2

€ 3.045,10

2.3.5.2

Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op een uitbreiding dan
wel een wijziging van een gebruiksvergunning, bedraagt het legestarief:

2.3.5.2.1

indien het een uitbreiding betreft, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van
de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het in onderdeel 2.3.5.1 vermelde tarief met
dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.3.5.2.2

een herindeling, een interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele, danwel een deel
van de inrichting betreft, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het in onderdeel
2.3.5.1 vermelde tarief, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de
oppervlakte van het heringedeelde, verbouwde of gewijzigde gebruik van de inrichting.

2.3.5.3

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring van een
overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe eigenaar of gebruiker, zonder een
wijziging van de inrichting of het bouwwerk

2.3.5.4

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toestemming met betrekking tot het brandveilig € 10,00
gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.64 van het Bouwbesluit 2012

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met be- € 424,80
trekking 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 aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9, eerste lid, van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een
€ 213,20
bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h,
van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of
de Erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

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 heeft op het slopen van een
bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening ,voorbereidingsbesluit of provinciale verordening is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g,
van de Wabo

2.3.8

€ 65,80

Tot een volume aan sloopafval van 100 m3

€ 173,50

Met een volume aan sloopafval van meer dan 100 m3 maar niet meer dan 250 m3

€ 278,80

Met een volume aan sloopafval van meer dan 250 m3 maar niet meer dan 500 m3

€ 626,80

Met een volume aan sloopafval van meer dan 500 m3 maar niet meer dan 1000 m3

€ 1.114,20

Met een volume aan sloopafval van meer dan 1000 m3

€ 1.684,00

Indien een in behandeling genomen aanvraag om een sloopvergunning wordt ingetrokken
voordat daarop is beslist, worden de vastgestelde leges met 50% verminderd, met dien verstande dat voor een sloopvergunning tenminste verschuldigd blijft:

€ 173,50

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een 5%
weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de 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

van de aanlegkosten met dien verstande dat ten minste een bedrag van is

€ 173,50

verschuldigd en ten hoogste

€ 3.192,40

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben,
€ 119,00
veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van
de Wabo, bedraagt het tarief
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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
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, indien
de aanvraag betrekking heeft op:
1 boom

€ 45,80

2 bomen

€ 86,00

3 bomen

€ 120,60

4 bomen

€ 149,60

voor iedere boom boven het aantal van 4 (bovenop het bedrag voor 4 bomen)

€ 22,90

met dien verstande dat niet meer dan € 5.000,00 verschuldigd is.
2.3.11

Reclamevergunning
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van handels- € 173,50
reclame of een naamsaanduiding waarvoor op grond van artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder h van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12

(gereserveerd)

2.3.13

(gereserveerd)

2.3.14

(gereserveerd)

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:

60%

van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
van de totale aanvraag.
2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de
tweede fase:

60%

van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
van de totale aanvraag.
2.3.15.3

Indien de gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning mede betrekking heeft op een 120%
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, dan bedraagt het
tarief voor de behandeling van die fase
van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
van de totale aanvraag. Voor de behandeling van de andere fase is in dat geval geen leges
verschuldigd.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift
voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 354,10

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 354,10

2.3.16.3

Het verstrekken van gegevens aan derden over de bij het gemeentebestuur
geregistreerde gegevens over de bodemkwaliteit
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2.3.16.3.1

indien een aanvraag één perceel betreft

€ 123,60

2.3.16.3.2

indien een aanvraag meerdere aaneengesloten percelen betreft

€ 195,40

2.3.17

(vervallen)

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

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

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 173,50

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 173,50

Hoofdstuk 4

Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet langer dan 6 maanden voor de indiening
van de aanvraag is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag
(schetsplan) als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft,
worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag (schetsplan) geheven leges
in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
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2.4.2

vervallen

2.4.3

Indien de aanvraag van omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten met betrekking
tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten, worden bij het bepalen van de leges
voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in
hoofdstuk 3 eventuele kosten voor instandhouding dan wel restauratie in mindering gebracht
op de bouwkosten zoals opgenomen in 2.3

2.4.4

Vervallen

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning
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, 2.3.7 en 2.3.8 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

50%

van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd.
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat 50%
uit een kapactiviteit als bedoeld in het onderdeel 2.3.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling
is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges indien het legesbedrag
meer is dan € 173,50. De teruggaaf bedraagt
van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd.
2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een verleende omgevingsvergunning
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeel- 15%
telijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,
2.3.6 of 2.3.7, 2.3.8 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening
van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met
dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd.
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een
15%
kapactiviteit als bedoeld in het onderdeel 2.3.10 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges indien het legesbedrag meer is dan
€ 173,50, mits de aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning
en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt
van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd.
2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat 15%
uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met
dien verstande dat ten minste een bedrag is verschuldigd van:

€ 173,50

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een kapactiviteit 15%
als bedoeld in het onderdeel 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van
de leges indien het legesbedrag meer is dan € 173,50. De teruggaaf bedraagt
van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd.
2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van
de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Vervallen

2.5.5

Vervallen

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een vergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van inrichtingen en bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van inrichtingen en bouwwerken in relatie tot brandveiligheid als bedoeld in de onderdelen 2.3.5.1
en 2.3.5.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste € 173,50
een bedrag van
is verschuldigd.
2.5.7

Teruggaaf als gevolg van buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
Als de gemeente de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of € 173,50
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3,1,
2,3,2, 2,3,6, 2,3,7 en 2,3,8 buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van het oorspronkelijke legesbedrag, met dien
verstande dat ten minste een bedrag van
is verschuldigd.
Als de gemeente de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit € 173,50
een kapactiviteit als bedoeld in het onderdeel 2.3.10, buiten behandeling laat, bestaat aanspraak
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op teruggaaf van een deel van de leges indien het legesbedrag meer is dan € 173,50. De teruggaaf bedraagt 75% van het oorspronkelijke legesbedrag, met dien verstande dat ten minste
een bedrag van
is verschuldigd.
2.5.8

Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 70,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.9

Geen teruggaaf legesdeel verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een
25%
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:
van het totale legesbedrag dat op grond van hoofdstuk 3 verschuldigd is.

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijziging

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een nieuw bestemmingsplan, dan wel een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld
in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:
a.wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen € 300.000,00 of minder bedragen

€ 13.006,00

b.wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan

€ 27.195,00

€ 300.000,00 doch minder dan € 1.000.000,00 bedragen
c.wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan

€ 36.655,00

€ 1.000.000,00 doch minder dan € 2.000.000,00 bedragen
d.wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen meer dan

€ 72.122,00

€ 2.000.000,00 doch minder dan € 4.000.000,00 bedragen
e.wanneer de kosten van het bouwen of verbouwen

€ 107.592,00

€ 4.000.000,00 of meer bedragen
f.wanneer er geen kosten van bouwen of verbouwen zijn geldt het bedrag onder a.
De hierboven genoemde tarieven zijn exclusief de benodigde onderzoeken voor een nieuw
bestemmingsplan
2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b:

75%

van het tarief als bedoeld onder 2.7.1.
2.7.3

vervallen

2.7.4

Indien naderhand (na realisatie van het bouwen of verbouwen) blijkt dat de werkelijke bouwkosten lager zijn dan de oorspronkelijk geraamde bouwkosten wordt het bedrag van die kosten
op verzoek (art. 242 Gemeentewet) opnieuw vastgesteld. In dat geval worden de te veel betaalde
leges terugbetaald.

2.7.5.1

Voor het indienen van een principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening bedraagt
het tarief:

2.7.5.2

Het bedrag wordt in mindering gebracht op de leges voor een uit het principeverzoek voortvloeiend verzoek als bedoeld in 2.7.1 en 2.7.2.

2.7.6

Bestemmingsplan agrarisch buitengebied

2.7.6.1

Voor het in behandeling nemen van verzoeken om bestemmingsplanherziening die het gevolg € 0,00
zijn van niet meegenomen zaken die onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan
Agrarisch Buitengebied 1994 en de artikel 30-herziening bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied 2002 vallen

2.7.6.2

Voor het in behandeling nemen van verzoeken om wijziging van het bestemmingsplan Agrarisch € 1.000,00
Buitengebied op grond van artikel 3.8.1 ‘Vorm van het Bouwvlak’

2.7.7

Voor het in behandeling nemen van verzoeken om bestemmingsplanwijziging of bestemmings- 50%
planherziening die zijn aangemeld voor de 'periodieke bundeling van meerdere aanvragen om
herziening van een bestemmingsplan'

€ 500,00

van het reguliere tarief
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2.7.8

Intrekking en afwijzing van een aanvraag tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan,
dan wel een beheersverordening en het niet in werking treden van een bestemmingsplan dan
wel beheersverordening waarom is verzocht.

2.7.8.1

Indien de aanvrager een in behandeling genomen aanvraag om een bestemmingsplan dan
wel beheersverordening te wijzigen of herzien intrekt, voordat daarop is beslist door de gemeenteraad, worden de vastgestelde leges met 50% verminderd.

2.7.8.2

Indien het bestemmingsplan dan wel de beheersverordening waarom is verzocht, niet in
werking kan treden door het niet vaststellen door de gemeenteraad of door het in hogere instantie niet onherroepelijk goedkeuren, worden de vastgestelde leges met 25% verminderd.

Hoofdstuk 8

Wijziging bestemmingsplan als gevolg van een wijziging bouwproject

2.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontwerp- of vastgesteld 50%
bestemmingsplan, als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging
in het (bouw)project, en daardoor een in verhouding geringe wijziging van het oorspronkelijke

Cvdr 2017 nr. CVDR381123_3

15 maart 2017

bestemmingsplan dient plaats te vinden, bedraagt het tarief het volgende aandeel van het
oorspronkelijke tarief:
2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontwerp- of vastgesteld 100%
bestemmingsplan, als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld grote wijziging in
het (bouw)project, en daardoor in verhouding een substantiële wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan dient plaats te vinden, bedraagt het tarief het volgende aandeel van
het oorspronkelijke tarief:

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

2.9

gereserveerd

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze € 173,50
titel niet benoemde beschikking:

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1

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

3.1.1

een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

3.1.1.1

een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de leidinggevende(n) € 105,10

3.1.2

een ontheffing paracommercie als bedoeld in artikel 4, vijfde lid van de Drank- en Horecawet € 30,50

3.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

3.1.4

een ontheffing als bedoeld in de Drank- en Horecaverordening

3.1.5

een vergunning als bedoeld in art 2:28 APV (horeca-exploitatievergunning), zonder terras

3.1.5.1

een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de leidinggevende € 105,10
of sluitingstijden van de inrichting

3.1.6

een vergunning als bedoeld in art 2:28 APV (horeca-exploitatievergunning), met terras

3.1.6.1

een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de leidinggevende € 105,10
of sluitingstijden van de inrichting

3.1.7

een aanpassing van vergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet

3.1.8

een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf (plaatsen van
voorwerpen op de openbare weg, terrassen)

3.1.8.1

voor 2 jaren

€ 75,70

3.1.8.2

voor 5 jaren

€ 188,10

3.1.9

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de APV

€ 30,50

3.1.10

een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de APV, kennisgeving incidentele festiviteiten

€ 30,50

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor € 0,00
het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening (evenementenvergunning) waarvan de opbrengst voor 60% of meer
wordt afgestaan voor een goed doel

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning en € 34,18
een verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel
2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) anders
dan bedoeld onder onderdeel 3.2.1

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste
lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) waarvan tussen de
datum van aanvraag en de datum van het evenement minder dan 21 werkdagen liggen

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren € 21,87
van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.22 van de Algemene plaatselijke verordening

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.2.5.1

indien de aanvraag betrekking heeft op een periode van maximaal 5 dagen

€ 34,18

3.2.5.2

indien de aanvraag betrekking heeft op een periode van meer dan 5 dagen

€ 328,90

3.2.5.2.1

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.5.2 intrekt terwijl deze reeds in 50%
behandeling is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt
van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 355,20

€ 30,50
€ 197,60

€ 234,40

€ 177,60

€ 68,32

€ 173,50

is verschuldigd.
3.2.5.2.2.

Als de gemeente een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.2.5.2 weigert, bestaat aanspraak 15%
op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt
van het legesbedrag.

3.2.5.2.3.
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Als de gemeente de aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 3.2.5.2 buiten behan- 75%
deling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt
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van het legesbedrag, met dien verstande dat ten minste een bedrag van

€ 173,50

is verschuldigd.
Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

3.3

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

3.3.1

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 3.3.1.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer
in een seksinrichting, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke
verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

gereserveerd

Hoofdstuk 5

vervallen

Hoofdstuk 6

vervallen

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, in deze € 326,82
titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

De raad voornoemd,
de griffier, w.g. HAGELSTEIN
de voorzitter. w.g. VAN DER KNAAP
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€ 233,20

€ 107,25

Wijzigingsverordening vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2016
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Wijzigingsverordening vastgesteld in de besluitvormende vergadering van de raad van 19 mei 2016
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