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TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met
ceremonie op:
maandag tussen 10.15 en 16.30 uur in het stadhuis of stadskantoor
dinsdag tussen 09.30 en 16.30 uur in het stadhuis of stadskantoor
woensdag tussen 9.30 en 16.30 uur in het stadhuis of stadskantoor
donderdag tussen 09.30 en 16.30 uur in het stadhuis of stadskantoor
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur in het stadhuis of stadskantoor
zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur in het stadhuis
maandag tot en met zaterdag tussen 09.30 en 16.30 uur in een aangewezen alternatieve
trouwlocatie, conform de vastgestelde gemeentelijke beleidsregels
Voor de in artikel 1.1.1 genoemde voltrekking in de in artikel 1.1.1.7 genoemde locatie
op afwijkende uren dan genoemd in artikel 1.1.1.7, wordt het in artikel 1.1.1.7.
genoemde tarief verhoogd met
Ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of
omzetting daarvan in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek, wordt het tarief genoemd in 1.1.1 verhoogd met
De voor kosteloze sluitingen aangewezen dag, uren en locatie ingevolge artikel 4 van de
Wet van 23 april 1879, Stb. 72, geldt: het Stadskantoor, op maandag om 09.00 en 9.30
uur.
Indien bij de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap of omzetting
daarvan de partijen niet zelf beschikken over getuigen als bedoeld in artikel 57 en 57 a
van het Besluit Burgerlijke stand en deze getuigen van gemeentewege worden
toegewezen, per getuige
Indien de datum en/of het tijdstip van de huwelijksvoltrekking of de registratie van het
partnerschap geannuleerd dan wel verzet wordt:
Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5

1.1.7.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering (kunststof)
een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering (leer)
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als
bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief dat is
opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
Het tarief bedraagt voor het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand van buiten de gemeente Naarden, voor één dag
Het tarief bedraagt ter zake voor het verlenen van uitstel van begraven of cremeren

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

1.2.1
1.2.1.1

1.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of
een reisdocument voor vreemdelingen
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende
dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)
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)
gereserveerd
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd
tot en met dertien jaar
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd
van veertien jaar en ouder
De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.5
en 1.2.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
Vervallen

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.1.6

1.2.1.2
1.2.1.3

1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.2
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Tarief 2014

€
€
€
€
€
€
€

403,20
403,20
403,20
403,20
449,10
785,90
449,10

€ 212,10

€ 35,00

€ 22,00

€ 47,50

€ 26,50
€ 52,40

€ 77,80
€ 6,10

€ 50,35
€ 50,35
€ 50,35

€ 31,85
€ 41,90
€ 46,60
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1.3.1
1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

1.4.4.1
1.4.4.2

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 basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
vervallen
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de
periode van één jaar:
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1000 verstrekkingen
voor 2500 verstrekkingen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve
media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in
artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen
Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie
personen
voor ieder daaraan besteed kwartier
voor een selectie via variabele lijstenuitvoer, voor ieder daaraan besteed half uur

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.3.1
1.4.2.3.2
1.4.2.3.3
1.4.2.3.4
1.4.3

1.4.3.1

1.4.4

€ 38,40
€ 34,10

€ 9,90

€ 477,50
€ 2.122,40
€ 3.183,60
€ 6.367,20
€ 22,60

€ 2,27

€ 25,10
€ 38,30

Gereserveerd
Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van:
een afschrift van de programmabegroting
een afschrift van het voortgangsverslag
een afschrift van de jaarrekening
een kopie van de geluidsopnamen van de openbare raadsvergaderingen op compact disc,
per vergadering

1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5
1.7.1.5.1
1.7.1.5.2
1.7.1.5.3
1.7.1.6

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor bezorging voor
een kalenderjaar:
op de raadsagenda's, de (concept)raadsvoorstellen en de raadsnotulen
op de raadsagenda´s, de (concept)raadsvoorstellen
op de raadsnotulen
Bij het afsluiten van een abonnement als in dit hoofdstuk bedoeld, in de loop van een
kalenderjaar, wordt het recht geheven over de dan lopende en de daarop volgende
maanden.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de
verstrekking van een afschrift van een verordening, per pagina:

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van inlichtingen uit het archief van de afdeling Ruimtelijke Ordening en
Bouwen, per fotokopie op A3- of A4-formaat
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals een bouwplan, bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.2
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€
€
€
€

42,50
27,30
42,50
18,50

€ 70,85
€ 59,05
€ 29,45

€ 0,40

€ 2,60
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1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.3

1.8.5.1.

in formaat A0
in formaat A1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de
gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die
registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9 van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de verstrekking van een
exemplaar van een bestemmingsplan, ontwerpbestemmingsplan of
voorontwerpbestemmingsplan
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
digitale bestanden, een en ander voor zover daarover niets elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling is opgenomen:
voor ieder daaraan besteed kwartier

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9
1.9.1
1.9.2

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 bewijs van in leven zijn (attestatie de vita), met uitzondering
van die afgegeven voor pensioen of wachtgeld en voor alle soortgelijke niet uitdrukkelijk
genoemde stukken, welke in het bijzonder belang van de aanvrager of betrokkene
worden afgegeven
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, het waarmerken van een
foto, of van een stuk door binnenlandse autoriteiten

1.8.4

1.8.5.

1.9.3

€ 28,25
€ 16,90
€ 17,30

€ 116,45

€ 25,15

€ 30,05
€ 12,50

€ 9,90

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2
1.10.2.3
1.10.2.4
1.10.2.5
1.10.2.6

1.10.3

1.10.4
1.10.4.1
1.10.4.2
1.10.4.3
1.10.5

1.10.5.1
1.10.5.2
1.10.6

1.10.6.1
1.10.6.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4-formaat
een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A3-formaat
fotokopieën door middel van de readerprinter per pagina in A4formaat
fotokopieën door middel van de readerprinter per pagina in A3formaat
voor het waarmerken van een onder 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4 of 6.1.6 genoemde
fotokopie wordt het tarief verhoogd met
een zwart/wit afdruk op papier op ware grootte van het origineel van documenten
(waaronder tekeningen) voor zowel kopieën van originele tekeningen of verfilmde of
gedigitaliseerde tekeningen groter dan A3 formaat, per pagina
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
uitlenen van bescheiden als bedoeld in artikel 18, 1e en 2e lid van de Archiefwet 1995,
wegens administratiekosten, per uitlening van maximaal 10 kilo
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vervaardigen van fotografische reproducties:
een foto met formaat 13x18 cm
een foto met formaat 20x30 cm
een foto met formaat 33x43 cm
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
branden van foto´s of afbeeldingen op cd-rom, per cd-rom, voorzover deze foto´s of
afbeeldingen reeds in digitale vorm in de collecties van het Stadsarchief aanwezig zijn:
voor het branden van één foto of afbeelding
voor het branden van iedere foto of afbeelding van de dezelfde categorie boven het
aantal van één
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
branden van foto´s of afbeeldingen op cd-rom, per cd-rom, voorzover deze foto´s of
afbeeldingen niet reeds in digitale vorm in de collecties van het Stadsarchief aanwezig
zijn:
voor het vervaardigen en branden van één foto of afbeelding
voor het vervaardigen en branden van iedere foto of afbeelding van dezelfde categorie
boven het aantal van één

€ 10,95

€
€
€
€

0,40
0,60
0,80
1,40

€ 2,10
€ 14,80

€ 22,30

€ 6,30
€ 11,45
€ 15,95

€ 4,55
€ 2,10

€ 7,80
€ 5,55

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
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1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4

1.11.5

1.11.6
1.11.7

1.11.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
gereserveerd
tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de
Huisvestingswet
gereserveerd
tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van
woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid,
onderdeel a, van de Huisvestingswet
tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere
woonruimte zoals bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet.
Conform art. 4 van de Compensatieregeling Woningonttrekking Naarden 2007 bestaat de
mogelijkheid om dit te compenseren door een nieuwe woning aan het bestaande
woningbestand toe te voegen. Indien dit niet gebeurt wordt een percentage van de WOZwaarde, gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikking op grond van de Wet
Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) die voor het betreffende pand van toepassing
is, in rekening gebracht. Dit betreft de woning die aan de woningvoorraad onttrokken
wordt. Dit percentage bedraagt:
gereserveerd
tot het op grond van art. 2.2 van de Huisvestingsverordening Gooi- en Vechtstreek 2011
(eerste wijziging) in behandeling nemen van een verzoek om toekenning van een
urgentie aan woningzoekenden die wegens een noodsituatie met voorrang voor een
woning in aanmerking wensen te komen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet: zie 3.4

€ 14,35

€ 164,70

€ 79,50

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
1.12.1
1.12.2

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

€ 42,40
€ 26,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (Vervallen)
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen en ventvergunningen
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3

1.14.3.1
1.14.3.2
1.14.3.3
1.14.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2010
(individuele vergunning)
overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in
artikel 12 van de Marktverordening 2010
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:15, derde lid, van de APV
(ventvergunning):
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen

€ 63,00
€ 32,80
€ 64,70

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
1.15.1
1.15.2

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

1.15.3
1.15.4

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing
tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 6 van de Verordening
winkeltijden Naarden (openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 van de APV. (sluitingsuur) per
avond

1.15.5

€ 65,80
€ 32,40
€ 32,40
€ 65,00
€ 32,80

Hoofdstuk 16 Kansspelen
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1.16.1

1.16.1.1

1.16.1.2

1.16.2

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de
kansspelen, voor een periode van twaalf maanden voor maximaal twee speelautomaten
Indien de aanwezigheidsvergunning voor een periode van 12 maanden wordt
aangevraagd bedraagt het wettelijke tarief
a. indien de vergunning voor één speelautomaat geldt
b. indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt
vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning
geldt, en een bedrag van
Het gestelde in 1.16.1.1 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt
voor een tijdvak langer dan 12 maanden (maar met een maximum van vijf jaar), met
dien verstande dat de in dat lid bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid in het
verschil in looptijd van de vergunning worden verhoogd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen
(loterijvergunning)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen
(prijsvraagvergunning)

wettelijk
tarief

€ 56,20
€ 22,50
€ 34,00

€ 63,00

€ 63,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
1.17.1

1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.2
1.17.2.1
1.17.2.2
1.17.2.3

1.17.2.4

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het
verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede
gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare
gemeentegrond, wordt het onder 1.18.1 genoemde tarief per strekkende meter sleuf
verhoogd met
bij een te leggen kabellengte van 0-100 m¹
bij een te leggen kabellengte van 100-500 m¹
bij een te leggen kabellengte van 500-2000 m¹
bij een te leggen kabellengte van 2000 m¹
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 1.17.1
genoemde tarief per strekkende meter sleuf verhoogd met
bij een te leggen kabellengte van 0-100 m¹
bij een te leggen kabellengte van 100-500 m¹
bij een te leggen kabellengte van 500-2000 m¹
bij een te leggen kabellengte van 2000 m¹
het onder 1.17.1 genoemde tarief wordt
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente,
andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
gereserveerd
indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 1.17.2.3 is uitgebracht, wordt een melding in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de
melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.
Het tarief bedoeld in onderdeel 1.17.2 is verminderd met de van de melder verkregen of
te verkrijgen privaatrechtelijk vergoeding voor beheerskosten in verband met de
werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst na de vermindering niet minder dan
nihil kan bedragen.

€ 209,50

€
€
€
€

6,30
3,15
2,00
1,00

€
€
€
€

3,15
1,20
0,90
0,50

€ 464,40

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18
1.18.1

1.18.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de artikelen 10, 17 en 25 van de
Wegenverkeerswet
voor een ontheffing van een dag
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1.18.1.2
1.18.1.3
1.18.2
1.18.3
1.18.4

1.18.5

voor een ontheffing van een jaar
indien sprake is van een ontheffing voor een van de parkeerschijfzones (Blauwe zone)
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen
Vervallen
Indien in, op, boven of langs een weg activiteiten worden ondernomen welke niet
behoren tot het normale verkeersgebruik van die weg en burgemeester en wethouders
achten het noodzakelijk verkeerstekens te plaatsen of te verwijderen in verband met die
activiteiten, worden de kosten die zij voor de plaatsing, het onderhoud of de verwijdering
hebben gemaakt ten laste gebracht van degene die deze activiteiten uitvoert. Een
begroting van deze kosten die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is
opgesteld, zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan degene die vorengenoemde
activiteiten uitvoert (e.e.a. overeenkomstig artikel 33 Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460).
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een ander besluit voor
zover niet elders in dit hoofdstuk is opgenomen

€ 118,85
€ 60,60
€ 60,60

€ 60,60

Hoofdstuk 19 Wet op de lijkbezorging
1.19

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning tot aanwijzing van een bijzondere begraafplaats als bedoeld in artikel 40 van
de Wet op de Lijkbezorging

€ 322,30

Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1
1.20.1.1
1.20.1.2
1.20.1.2.1
1.20.1.2.2
1.20.1.3
1.20.1.4

1.20.2
1.20.2.1
1.20.2.2
1.20.3

1.20.4

1.20.5
1.20.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voorzover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van een ander formaat
een beschikking op een aanvraag, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere regeling een tarief is opgenomen
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt,
voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een
tarief is opgenomen, per pagina
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een duplicaat WOZ-beschikking, voorzover daarvoor eerder al een kosteloze WOZbeschikking is afgegeven.
een duplicaat WOZ-taxatieverslag, voorzover daarvoor eerder al een kosteloze WOZtaxatieverslag is afgegeven.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van het in het bijzonder belang van de aanvrager verstrekken van schriftelijke
inlichtingen
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde
hypothecaire geldlening
Het tarief voor het leveren van gegevens uit de gemeentelijke administratie bedraagt per
besteed half uur
Informatie van bij de gemeente bekende resultaten van bodemonderzoeken en naar de
aan- of afwezigheid van ondergrondse huisbrandolietanks per perceel:
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TITEL 2

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1
2.1.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien
de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden
waarop de aanvraag betrekking heeft;
bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die
betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk
voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift
bedoeld.

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.2
2.1.3

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2
2.2.1
2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
gereserveerd
om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van 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.
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2.3.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1
2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4
2.3.1.5

indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:
indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000,- wordt het in art. 2.3.1.1 genoemde
bedrag voor elke € 500,- daar boven of een gedeelte daarvan verhoogd met een bedrag
van:
wanneer de aanvraag in overeenstemming is met de sneltoetscriteria zoals vastgesteld in
hoofdstuk 6 van de Welstandsnota Naarden, bedraagt in afwijking van het gestelde in art.
2.3.1.1 het tarief:
in afwijking van het voorgaande zijn geen leges verschuldigd voor het uitsluitend
verrichten van onderhoudswerkzaamheden
Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt het tarief, indien de in dit onderdeel
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dit onderdeel verschuldigde leges verhoogd met het hiernaast
genoemde percentage tot een maximum van € 10.000,-

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt
het tarief:
een percentage van de aanlegkosten:
met een minimum van
vervallen
vervallen

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2

€ 183,30
€ 17,70

€ 166,40

75%

€ 54,35

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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
€ 329,85
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
€ 329,85
(buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
€ 14.201,50
(buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
€ 329,85
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
€ 329,85
exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met
€ 329,85
de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met
€ 329,85
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
€ 329,85
voorbereidingsbesluit):
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens 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:
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):
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2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
€ 14.201,50
(buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)
€ 329,85
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
€ 329,85
exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met
€ 329,85
de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met
€ 329,85
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
€ 329,85
voorbereidingsbesluit):

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

2.3.5.2.1
2.3.5.2.2
2.3.5.2.3
2.3.5.2.4
2.3.5.2.5
2.3.5.2.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
Het tarief onder art. 2.3.5.1 wordt vermeerderd met de navolgende bedragen indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of een gedeelte ervan:
met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 100 m²
met een bruto vloeroppervlakte van 100 tot 200 m²
met een bruto vloeroppervlakte van 200 tot 500 m²
met een bruto vloeroppervlakte van 500 tot 1.000 m²
met een bruto vloeroppervlakte van 1.000 tot 2.000 m²
met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m²

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een:
activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder
b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
Monumentenverordening 2003 Gemeente Naarden aangewezen monument, waarvoor op
grond van die provinciale verordening of artikel 7 van die gemeentelijke verordening een
vergunning is vereist, bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een
rijksmonument,
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk
monument, of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
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, of het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale
verordening bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond
van die provinciale verordening een vergunning bedraagt het tarief:

2.3.5.2

2.3.6.1.1
2.3.6.1.2

2.3.6.2

€ 291,45

€ 98,50
€ 229,30
€ 529,40
€ 786,60
€ 1.201,45
€ 1.629,05

2.3.7

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

2.3.7.1

2.3.7.1.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
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:
vervallen

2.3.8

Aanleggen of veranderen van weg

2.3.7.1.1
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Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
2.3.9

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:

2.3.10

Kappen

2.3.10.1
2.3.10.2
2.3.10.3
2.3.10.4
2.3.10.5
2.3.10.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
voor het kappen van maximaal twee bomen
voor het kappen van drie of meer bomen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen

2.3.11

Activiteit reclame

2.3.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning tot het maken van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2.1.h
en/of 2.2.1.i van de Wabo

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als
bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en
soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen
gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.2

2.3.13

2.3.14.1

€ 120,05

€ 50,00
€ 150,00

€ 171,40

€ 171,40

€ 171,40

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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

€ 120,05

€ 171,40

Andere activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
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:
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2.3.14.2

2.3.14.3

2.3.14.4

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn
op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt
het tarief:
als het een gemeentelijke verordening betreft: 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:
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting
die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting
als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, voor het in
behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste
fase, bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen
indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000,- wordt het in art. 2.3.15.1.1
genoemde bedrag voor elke € 500,- daar boven of een gedeelte daarvan verhoogd met
een bedrag van:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot
de tweede fase bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen
indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000,- wordt het in art. 2.3.15.1.1
genoemde bedrag voor elke € 500,- daar boven of een gedeelte daarvan verhoogd met
een bedrag van:

2.3.15.1.1
2.3.15.1.2

2.3.15.2
2.3.15.2.1
2.3.15.2.2

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

2.3.16.1
2.3.16.2

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:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het
tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op
de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van 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.

2.3.17.2

2.3.18

€ 171,40

€ 171,40

€ 127,20
€ 12,55

€ 127,20
€ 12,55

€ 83,50
€ 123,20

Verklaring van geen bedenkingen
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2.3.18.1

2.3.18.1.1
2.3.18.1.2

2.3.18.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het
tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen
bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de
omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de
Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting
die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk
is ingetrokken.

Hoofdstuk 4

Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2,
waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van 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. Voorwaarde hiervoor is dat binnen 6 maanden na verzending van de brief
waarin de gemeente heeft aangegeven akkoord te gaan met de conceptaanvraag een
identieke aanvraag bij de gemeente wordt ingediend.
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met
uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen
bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:
bij 5 tot 10 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
bij 10 tot 15 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.
bij 15 of meer activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2

2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als
bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in
behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel
van de leges. De teruggaaf bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in
behandeling nemen ervan
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 12 weken na het in
behandeling nemen ervan
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 12 weken en binnen 26 weken na het in
behandeling nemen ervan
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen
2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend
binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik
is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,
2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Onder
een weigering wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de
vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. De teruggaaf bedraagt:
Een bedrag minder dan € 100,- wordt niet teruggegeven.
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen
teruggaaf verleend.

2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.2

2.5.3

2.5.4
2.5.5

Hoofdstuk 6

€ 329,85

Intrekking omgevingsvergunning
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2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of
gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede
lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

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:

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen
van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of
uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening

2.8.2

Hoofdstuk 9

In deze titel niet genoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van
een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

TITEL 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Hoofdstuk 1
3.1.1

Horeca
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet
Het tarief bedraagt voor het opstarten van het verplichte Bibob-onderzoek bij het
aanvragen van een vergunning ingevolge artikel 3.1.1 tot het exploiteren van een
horecabedrijf zijnde een seksinrichting
Het tarief bedraagt voor het opstarten van een vanuit justitie (politie, Openbaar
Ministerie of een andere justitiele instantie) aangeraden Bibob-onderzoek bij het
aanvragen van een vergunning ingevolge artikel 3.1.1 tot het exploiteren van een
Het tarief bedraagt voor het opstarten van een vanuit de gemeente wenselijk geacht
Bibob-onderzoek bij het aanvragen van een vergunning tot het exploiteren van een
horecabedrijf
Het tarief genoemd onder 3.1.1.3 wordt niet in rekening gebracht indien het Biboonderzoek aangeeft dat er 'geen gevaar' is bij vergunningafgifte
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel
30 van de Drank- en Horecawet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het in werking hebben
van een horecabedrijf (exploitatievergunning) zoals bedoeld in artikel 2:28 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een ontheffing sluitingstijd horeca zoals bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene
Plaatselijke Verordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van
het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet
Indien de aanvraag bij artikel 3.1.5 in het kader van artikel 30a, lid 5b of lid 6, van de
Drank- en Horecawet een Bibob-onderzoek met zich meebrengt bedraagt het tarief voor
het opstarten van het Bibob-onderzoek
Het tarief genoemd onder 3.1.6.1 wordt niet in rekening gebracht indien het Bibobonderzoek aangeeft dat er 'geen gevaar' is bij opname in het aanhangsel

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6
3.1.6.1

3.1.6.2

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25,
eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien
het betreft:
Voor een evenement zonder commercieel karakter

3.2.1.1
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€ 64,55

€ 65,85

€ 12.057,85

€ 2.075,70

€ 166,40

€ 240,35
€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 236,25
€ 63,00
€ 440,00

€ 59,60

€ 169,64
€ 500,00

€ 63,00

14

3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.2

Voor een evenement met een commercieel karakter met minder dan 1.000 bezoekers of
deelnemers
Voor een evenement met een commercieel karakter met meer dan 1.000 bezoekers of
deelnemers
Voor een jaarlijks terugkerend evenement met een commercieel karakter met meer dan
5.000 bezoekers of deelnemers
Voor een incidenteel evenement met een commercieel karakter met meer dan 5.000
bezoekers of deelnemers
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

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

3.3
3.3.1

3.3.2.1
3.3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning
als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders
dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
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:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als
bedoeld in hoofdstuk 2 van de Brandbeveiligings-verordening Naarden 1994

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2

€ 170,00
€ 397,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 63,00

€ 300,50
€ 300,50

€ 66,40
€ 66,40

€ 166,40

€ 160,70

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2013

de voorzitter,

de griffier,
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