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Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.7
1.1.8
1.1.9

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap op:
een werkdag met als tijd van aanvang:
9.00/10.00/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur
€
met dien verstande dat op maandag om 9:00 en 9:30 uur geen leges
worden geheven (overeenkomstig art. 4 Wet rechten burgerlijke stand)
zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur
€
een werkdag met een tijd van aanvang die afwijkt van de genoemde tijden
in artikel 1.1.1.1 maar wel ligt tussen 9.00 en 16.00 uur
€
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of
een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:
een werkdag met als tijd van aanvang:
9.00/10.00/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur
€
met dien verstande dat op maandag om 9:00 en 9:30 uur geen leges
worden geheven (overeenkomstig art. 4 Wet rechten burgerlijke stand)
zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur
€
een werkdag met een tijd van aanvang die afwijkt van de genoemde tijden
in artikel 1.1.2.1 maar wel ligt tussen 9.00 en 16.00 uur
€
een werkdag met een tijd van aanvang die ligt buiten de uren tussen 9.00
en 16.00 uur
€
het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van enig
decorum
€
Naast bovengenoemd tarief voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap bedraagt het extra recht voor de
voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in
een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk
Wetboek
€
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van
het Burgerlijk Wetboek
€
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of
partnerschapboekje of een duplicaat daarvan
€
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:
alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen,
voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op
die lijst vermelde aangifte
€
alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde
paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar
€
Gereserveerd
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
€
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
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267,90;

535,15;
535,80;

267,90;

535,15;
535,80;
535,15;

58,65;

27,75;

27,75;
26,15;

2,30;

2,30;

15,30;
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1.1.9.1

1.1.9.2
1.1.9.3
1.1.9.4
1.1.10

1.1.11

1.1.13

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 inhoudende dat:
voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in
artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek het recht
bedraagt
€
voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek het recht bedraagt
€
voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek het recht bedraagt
€
voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand het
recht bedraagt
€
Naast bovengenoemd tarief voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap wordt een extra recht geheven indien
de locatie afwijkend is aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou, zijnde het
Gemeentehuis
€
Indien bij een huwelijksvoltrekking of het registreren van een
partnerschap één of meer getuigen van de gemeente Boarnsterhim als
zodanig optreden bedraagt het extra recht
€
Het recht bedraagt voor wijziging van een reeds vastgelegde
huwelijksdatum dan wel annulering van een huwelijk.
€

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.2.1.1
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
€
1.2.1.2
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1
(zakenpaspoort)
€
1.2.1.3
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon
die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
€
1.2.1.6
gereserveerd.
1.2.1.7
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar
€
1.2.1.8
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder
€
1.2.2
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd
met een bedrag van
€
1.2.3
Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering
van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3
en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4,
slechts één keer per reisdocument berekend.
1.2.5
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven
van een reisdocument, de aanvrager reeds eerder verstrekte
reisdocumenten niet of niet compleet kan overleggen, worden de ter
zake verschuldigde leges verhoogd met
€
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12,10;
12,10;
21,70;
12,10;

135,25;

74,55;
57,75;

50,35;

50,35;

50,35;

31,85;
41,90;

46,60;

31,45;
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Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
1.3.2
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
1.3.3
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, de aanvrager een reeds
eerder verstrekt rijbewijs niet of niet compleet kan overleggen, worden
de ter zake verschuldigde leges verhoogd met
1.3.4
Het tarief bedraagt voor het op aanvraag verstrekken van een Eigen
Verklaring

€

64,45;

€

33,50;

€

31,45;

€

31,50;

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen
1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
€
1.4.2.2
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen
€
1.4.2.3
tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van
een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de
gemeente en vestigingen in de gemeente
€
1.4.3
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
1.4.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.4.1
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
€
1.4.4.2
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
1.4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen
€
1.4.5
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens
als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per verstrekking
€
1.4.6
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
€

10,70;

319,10;

319,10;

10,70;

312,85;

2,27;
15,30;

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
€

10,70;

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
€
met een maximum per bericht van
€

0,23;
5,00;
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1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s
€
1.6.1.2
bij verstrekking anders dan op papier
€
1.6.1.3
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
€
1.6.2
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1,
1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd,
wordt slechts de hoogste 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
€
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
1.7.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
1.7.1.2
een afschrift van de gemeenterekening
1.7.1.3
gereserveerd
1.7.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.7.2.1
tot het verstrekken van een afschrift van de agenda van een
raadsvergadering, de stukken behorende bij een raadsvergadering en/of
het verslag van een raadsvergadering, per pagina
1.7.2.2
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de
agenda’s, verslagen en stukken behorende bij de raadsvergaderingen
1.7.3
Gereserveerd
1.7.4.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een abonnement op het gemeenteblad voor
een kalenderjaar met betrekking tot een postadres buiten de Gemeente
Boarnsterhim
1.7.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid als
bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur:
1.7.5.1
per half uur dat ambtelijk aan de afwikkeling van de aanvraag dient te
worden besteed
1.7.5.2
en per gemaakte kopie,
met dien verstande dat vooraf een kostenindicatie de aanvrager wordt
toegezonden

23,15;

4,55;

€
€

23,70;
121,25;

€

0,23;

€

156,55;

€

54,60;

€
€

30,60;
0,10;

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.1.1
tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de
legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:
1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
€
1.8.1.1.2 in formaat A3 per bladzijde
€
1.8.1.2
tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de
legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per lichtdruk
€
1.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
1.8.2.1
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties
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22,95;
4,55;

0,60;
1,20;

5,10;
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1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4
1.8.2.5

1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3
1.8.3.4

Hoofdstuk
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3

adressen en gebouwen
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de
Monumentenwet 1988
het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel
20 van de Monumentenwet 1988
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan
die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid,
onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van kopieën van:
het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres
het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie
het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per
adrescoördinaat
Voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van een taxatie,
bedraagt het tarief per locatie
9 Overige publiekszaken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€
€

10,70;
10,70;

€

10,70;

€

10,70;

€

10,70;

€

10,70;

€

10,70;

€

10,70;

€

56,70;

€
€
€

30,05;
12,10;
8,10;

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in
het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed
kwartier
€
1.10.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van:
1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,
per pagina
€
1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
€

10,70;

0,60;
1,20;

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)
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
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte
als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet
€
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
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61,30;
30,60;
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1.14
1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene
plaatselijke verordening Boarnsterhim voor
één dag
€
één maand
€
een kalenderjaar
€

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.15.1
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
€
1.15.2
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
€
1.15.3
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde
ontheffing
€
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
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:
1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
€
1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten
€
1.16.1.3 voor een periode van vijf jaar voor één kansspelautomaat
€
1.16.1.4 voor een periode van vijf jaar voor twee kansspelautomaten
€
1.16.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet
op de kansspelen (loterijvergunning)
€
1.16.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet
op de kansspelen (prijsvraagvergunning)
€

20,40;
44,90;
367,20;

20,40;
20,40;
20,40;

56,50;
90,50;
226,50;
362,50;

20,40;

20,40;

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (gereserveerd)
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
1.18.1
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
€
1.18.1.1 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van
het netwerk wordt het tarief onder 1.18.1 per uur verhoogd met
€
1.18.1.2 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het tarief onder 1.18.1 per uur verhoogd met
€
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.19.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
1.19.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen
1.19.3
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in
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287,80;

65,75;

65,75;

€

31,05;

€

31,05;
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1.19.4

1.19.5
1.19.6

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
tot het verkrijgen van toestemming voor het inrichten van een
parkeergelegenheid bestemd voor gehandicapten als bedoeld in artikel
24 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verkrijgen van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 24
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het aanstellen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56, eerste
lid, aanhef en onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer

€

26,15;

€

31,05;

€

26,15;

€

26,15;

Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.20.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor carbidschieten als bedoeld in
artikel 2:73a van de Algemeen Plaatselijke Verordening
€
1.20.1.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de uitoefening van een
bedrijf of nevenbedrijf ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk
dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van
consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemeen
Plaatselijke Verordening
€
1.20.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
€
1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen:
1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat of kleiner
€
1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat
€
1.20.2.3 analoge kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de
in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een
tarief is opgenomen, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie A3 formaat €
vermeerderd met
€
voor elke 1000 cm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of
lichtdruk de 1000 cm2 te boven gaat;
1.20.2.4 digitale kaarten of tekeningen per mail of usb stick per kaart of tekening €
1.20.2.5 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
€
1.20.2.6 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
€
1.20.2.7 een te branden cd tot 700 Mb inclusief opdruk en hoes per stuk
€
een te branden dvd inclusief opdruk en hoes per stuk
€
1.20.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.20.3.1 om een ontheffing van het verbod tot het innemen van ligplaats als
bedoeld in artikel 2, lid 4 Ligplaatsenverordening:
a. voor recreatief gebruikte woonarken
€
b. voor overige pleziervaartuigen
€
1.20.3.2 om een ontheffing van het verbod tot aanleggen als bedoeld in artikel
3 lid 3 Ligplaatsenverordening
€
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30,60;

30,60;

2,75;

0,60;
1,20;

5,30;
0,70;

5,25;
10,70;

2,65;
6,20;
12,40;

402,35;
35,80;
54,25;
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1.20.3.3 om een ontheffing van het verbod tot ankeren als bedoeld in artikel
5 lid 3 Ligplaatsenverordening
€
1.20.3.4 om een ontheffing van het verbod om te varen als bedoeld in artikel
6 lid 3 ligplaatsenverordening
€
1.20.4
Het tarief bedraagt per kalenderjaar voor het innemen van ligplaats na een
daartoe verkregen vergunning/ontheffing van de gemeente voor
pleziervaartuigen aan een ligoever als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a
Ligplaatsenverordening:
a. voor vaartuigen tot 5 meter lengte
€
b. voor vaartuigen vanaf 5 meter lengte per m2 bootoppervlak
berekend over de grootste lengte en breedte van het vaartuig
€
c. indien de eigendom van de ligoever niet aan de gemeente Boarnsterhim
toebehoort per m2 bootoppervlak berekend over de grootste lengte en
breedte van het vaartuig
€

54,25;
54,25;

89,35;
13,05;

3,80;

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:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de
werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop
de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.2 bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt
in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk
waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.3 sloopkosten:
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 sloopkosten, de
omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een
derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
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
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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:
2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is
2.2.2 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning
per uur:

€

90,05

€

90,05;

€

56,65;

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.
2.3.0

Ontvankelijkheid/volledigheid.
Voor het uitvoeren van een ontvankelijkheids-/volledigheidstoets bij de
aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning bedraagt het
tarief
met dien verstande dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de
berekende leges bij een ontvankelijke aanvraag.

2.3.0.1 Voor het uitvoeren van een
ontvankelijkheids-/volledigheidstoets tot het verkrijgen van
een indicatie of een voorgenomen project vergunbaar is of
niet binnen vier weken na aanvraag wordt aangevuld

€

28,05;

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 22 promille van de naar boven op
€ 500,-- afgeronde bouwkosten, exclusief b.t.w., met dien verstande dat
het tarief tenminste bedraagt
€

90,05;

2.3.1.2 Extra welstandstoets
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde
aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe
welstandstoets noodzakelijk is en onverminderd de kosten van
deze nieuwe welstandstoets door Hûs en Hiem:

15,75;

2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
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indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig
is en wordt beoordeeld:

€

90,05;

2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief
voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden
ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in
behandeling is genomen:
€

90,05;

2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na
aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 100%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.2

2.3.3

2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5

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 6,5 promille van de naar
boven op € 500,-- afgeronde aanlegkosten, exclusief b.t.w., met
dien verstande dat het tarief tenminste bedraagt:
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake
is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt
het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van
de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt
het tarief:
2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€

90,05;

€

402,50;

€

567,50;

€

1.679,00;

€

402,50;

€

902,00;

€

402,50;

€

567,50;

2.3.4
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2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking)
2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
2.3.5

€

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:
met dien verstande dat:
dit bedrag wordt verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een
gebruiksoppervlakte:
- tot 100 m2 met
- van 100 tot 200 m2 met
- van 200 tot 300 m2 met
- van 300 tot 500 m2 met
- van 500 tot 1000 m2 met
- van 1000 tot 2000 m2 met
- van 2000 tot 3000 m2 met
- van 3000 tot 4000 m2 met
- van 4000 tot 5000 m2 met
- van 5000 tot 10.000 m2 met
- van 10.000 tot 20.000 m2 met
- van 20.000 tot 30.000 m2 met
- van 30.000 tot 40.000 m2 met
- van 40.000 tot 50.000 m2 met
- van 50.000 m2 of meer met

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten
2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo
met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor
op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening
een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht
wijzigen van een monument:
2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of
in gevaar gebracht:
2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo,
op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale
verordening of de gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen
stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c,
van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening

1.679,00;
€

402,50;

€

902,00;

€

208,05;

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

118,70;
177,90;
296,95;
476,25;
712,50;
1.066,25;
1.403,50;
1.551,90;
1.700,70;
1.897,55;
2.160,30;
2.509,20;
2.861,90;
3.211,10;
3.502,75;

€

90,05;

€

90,05;

2.3.6
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of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:

€

90,05;

€

90,05;

€
€
€

116,25;
261,30;
459,75;

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

€

288,65;

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik
van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2.12 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:

€

65,75;

€

65,75;

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsof dorpsgezicht
2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op
grond van een provinciale verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef
en onder a, van de Wabo, 6,5 promille van de naar boven op
€ 500,-- afgeronde sloopkosten, exclusief b.t.w., met dien
verstande dat het tarief tenminste bedraagt:
2.3.7.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de
Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo
-voor het slopen tot 10 m3 afval
-voor het slopen van 10 m3 tot 50 m3 afval
-voor het slopen van 50 m3 of meer afval
2.3.8

2.3.9

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:
2.3.11 Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de
provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in
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een provinciale verordening of in de Algemene
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:
2.3.11.1
indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende
zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:
2.3.11.2
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt
gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of
gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld
in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€

32,80;

€

65,75;

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998
2.3.12.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die
schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten,
als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€

90,05;

€

90,05;

€

90,05;

€

90,05;

€

90,05;

2.3.12.2

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

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van
de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief
2.3.14 Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit
of handeling:
2.3.14.1
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van
de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.14.2
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke
verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving,
als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op
grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of
ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd
zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval
kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het
tarief:
2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het
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bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van
de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien
een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht,
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager
er kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.
2.3.14.2.3 Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame
te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of
afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor
het publiek toegankelijke plaats,waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of de APV een vergunning of ontheffing
is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, onder h, van de Wabo
per reclameobject,
met een maximum per aanvraag van
indien van toepassing wordt het in 2.3.14.2.3 genoemde tarief
verhoogd met de kosten voor welstandsadviezen en/of geïntegreerde
welstands/monumentenadviezen
2.3.15 Vergunning 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.
2.3.15.3
Indien de aanvraag om een bouwvergunning op verzoek in twee fasen
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet,
bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking
met betrekking tot de tweede fase bedraagt het tarief 13 promille
van de naar boven op € 500,-- afgeronde bouwkosten, exclusief
b.t.w., en met dien verstande dat het tarief tenminste bedraagt
€

2.3.16 Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift
voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
2.3.16.1
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
2.3.16.2
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
2.3.17 Advies
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2.3.17.1

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van
dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene
maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke
verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie
advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning,
als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht,
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18 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:
2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen
bedenkingen moet afgeven:
2.3.19

Bij het in behandeling nemen van een verzoek om omgevingsvergunning waaraan medewerking kan worden verleend met
toepassing van artikel 3.10 Wro, wordt het verschuldigde recht
verhoogd met:

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1 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.
2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning naar aanleiding van
een negatief welstandsadvies wordt ingetrokken, worden de
verschuldigde leges in mindering gebracht op een binnen zes weken
na datum intrekking gedane hernieuwde aanvraag om
omgevingsvergunning.
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
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270,65;

€

90,05;

€

1.679,00;
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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, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.15 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt:
2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken
nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gesteld van de uitkomst
van de planologische toets, 75% van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande
dat geen teruggaaf plaatsvindt indien het bericht van intrekking binnenkomt nadat op de oorspronkelijke aanvraag is beslist;
2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken
nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gesteld van de uitkomst
van de welstandstoets, 50% van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande
dat geen teruggaaf plaatsvindt indien het bericht van intrekking binnenkomt nadat op de oorspronkelijke aanvraag is beslist;
2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken
nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gesteld van de uitkomst
van de bouwtechnische toets, 25% van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande
dat geen teruggaaf plaatsvindt indien het bericht van intrekking binnenkomt nadat op de oorspronkelijke aanvraag is beslist.
2.5.2 Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 25,-- wordt niet teruggegeven.
2.5.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken
nadat de aanvrager op de hoogte is gesteld van de negatieve uitkomst
van de eerste haalbaarheidtoets, 75% van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
2.5.4 indien de aanvraag omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik
oplevert bedraagt het recht minimaal
€
2.5.5

90,05

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18
wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek
tot overschrijving van een verleende omgevingsvergunning als
bedoeld in hoofdstuk 3:

€

43,15;

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
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:
21 promille van de naar boven op € 500,-- afgeronde meerkosten van
het project, exclusief b.t.w. met een minimum van

€

90,05;

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
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tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6,
eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€

1.679,00;

€

1.679,00;

Hoofdstuk 9 Persoonsgebonden beschikking woning – recreatiewoning
2.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om
een persoonsgebonden beschikking voor het in strijd met een
bestemmingsplan permanent bewonen van een recreatiewoning
dan wel recreatief gebruiken van een permanente woning

€

411,40;

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.11
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€

10,70;

2.8.2

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 en 4 van
de Drank- en Horecawet
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
3.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de
Drank- en Horecawet
3.1.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf als
bedoeld in artikel 2:28 Algemeen Plaatselijke Verordening
3.1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het wijzigen van een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld
in artikel 2.28 Algemeen Plaatselijke Verordening.
3.1.6
Indien de aanvraag voor een (wijziging) exploitatievergunning
horecabedrijf tevens betrekking heeft op een bij het horecabedrijf
behorend terras wordt het in 3.1.4 en 3.1.5 genoemde tarief per m2
terras verhoogd met
3.1.7
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tijdelijke
ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:30 Algemeen
Plaatselijke Verordening voor ieder uur dat ontheffing wordt verleend

€

140,95;

€

76,60;

€

30,10;

€

137,20;

€

76,40;

€

4,75;

€

15,15;

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld
in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening
(evenementenvergunning), indien het betreft:
3.2.1.1
een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel €
3.2.1.2
een herdenkingsplechtigheid
€
3.2.1.3
een braderie
€
3.2.1.4
een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg
€
3.2.1.5
een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
€
3.2.1.6
een wedstrijd of toertocht op de schaats
€
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3.2.1.7

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel
2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning
voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23
van de Algemene plaatselijke verordening

€

30,35;

€

30,35;

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
3.3.1
een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de
Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in
onderdeel 3.3.2:
3.3.1.1
voor een seksinrichting
€
3.3.1.2
voor een escortbedrijf
€
3.3.2
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld
in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:
3.3.2.1
voor een seksinrichting
€
3.3.2.2
voor een escortbedrijf
€

460,25;
460,25;

3.2.2

244,55;
244,55;

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd)
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (gereserveerd)
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
3.6.1.0
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, van de
Brandbeveiligingsverordening
€
3.6.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een tijdelijke inrichting, tevens vallend onder artikel 2.1.1,
eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening, indien het betreft een
tijdelijke inrichting die:
- uitsluitend in de open lucht plaats vindt
€
- geheel of gedeeltelijke overdekt is
€

156,00;
156,00;

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 titel niet benoemde vergunning, ontheffing of ander
beschikking
€

10,70.
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