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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Kosteloze huwelijken of registraties van partnerschap vinden plaats in
het gemeentehuis op maandag, geen feestdag zijnde, ieder kwartier
tussen 09:00 en 11:00 uur, met een maximum van 3 per week. Het
tarief voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in een
buitenlocatie of in de raadszaal van het gemeentehuis is gelijk aan
het tarief van een huwelijk of registratie van een partnerschap.
1.1.1

De gemiddelde ceremonie bedraagt 30 minuten. Op basis hiervan zijn
de tarieven voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap:

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

a. In het gemeentehuis:
a.1 op maandag tot en met vrijdag

€ 269,00

a.2 op zaterdag

€ 315,00

a.3 op zon- en feestdagen

€ 328,00

b. op een andere aangewezen locatie:
b.1 op maandag tot en met vrijdag

€ 341,00

b.2 op zaterdag

€ 420,00

b.3 op zon- en feestdagen

€ 439,00

per kwartier dat de ceremonie langer duurt, worden de onder a en b
genoemde tarieven verhoogd met

1.1.2

€ 27,50

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie
van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64,
Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

1.1.3

€ 499,00

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

€ 507,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 17,25

1.1.4.2

een trouwboekje in een luxe uitvoering

€ 24,55

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

1.1.5.1

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

1.1.5.2

€ 3,15

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

1.1.6

€ 3,15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten
als in 1.1.5.1 en 1.1.5.2 bedoeld voor de periode van een maand

1.1.7

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

1.1.8.1

€ 18,00
€ 15,40

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, anders dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid, geldt het
tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand

€ 12,70
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1.1.8.2

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

1.1.9

registreren van een partnerschap bedraagt per getuige
1.1.10

€ 22,60

Het tarief voor het inhuren van getuigen bij een huwelijk of het
€ 26,55

Het tarief voor elk, na schriftelijke reservering, geannuleerd huwelijk
of geregistreerd partnerschap bedraagt met uitzondering van de
kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

€ 53,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende
dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1
(zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van
de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges
vermeerderd met een bedrag van

€ 67,10
€ 51,20

€ 67,10
€ 51,20

€ 67,10
€ 51,20
€ 51,20

€ 53,05
€ 28,45

€ 47,30

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

€ 38,80

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met de daarvoor geldende Rijkscomponent.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen
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 Basisregistratie
Personen moet worden geraadpleegd.
3

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

€ 5,00

gegevens gedurende de periode van één jaar:
1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 179,65

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.075,00

1.4.2.2.4

voor 2.500 verstrekkingen

€ 2.211,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking

€ 747,00

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn
opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).
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

€ 5,00

gegevens gedurende de periode van één jaar:
1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 179,65

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 747,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.075,00

1.4.4.2.4

voor 2.500 verstrekkingen

€ 2.211,00

1.4.5

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
gegevens met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 16,
tweede lid, van het Besluit Basisregistratie personen

1.4.6

€ 22,69

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 17, tweede lid, van het Besluit
Basisregistratie Personen

1.4.7

€ 2,27

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,40

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5

Vervallen.

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:

1.6.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.6.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.6.1.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de
verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

1.6.2

€ 22,50

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

€ 4,50

4

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 programmabegroting of -rekening

€ 51,75

1.7.1.2

een afschrift van de producten begroting of rekening

€ 81,65

1.7.2

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

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per A4 pagina

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per
A4 pagina

€ 0,25
€ 0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 209,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 209,00

1.7.3

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

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een
raadscommissie, per A4 pagina

1.7.3.1.2

€ 0,25

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een
raadscommissie, per A4 pagina

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een
raadscommissie

€ 0,25
€ 209,00
€ 209,00

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, kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit, streekplan,
wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2,
structuurvisie of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

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 Basisregistratie Adressen en Gebouwen, bedoeld in artikel 2 van
deze wet

1.8.2.2

Monumentenwet 1988
1.8.2.3

€ 12,40

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel
20 van de Monumentenwet 1988

1.8.2.4

€ 5,40

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de

€ 12,40

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

1.8.3

€ 7,80

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van A4 kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,25
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1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen
daarvan, per gelegde relatie

1.8.3.3

€ 0,25

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per
adrescoördinaat

€ 0,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9

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

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,00

1.9.4

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

€ 5,00

€ 30,05

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

€ 15,40

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, in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

1.10.2.2

stuk, in formaat A3, per bladzijde
1.10.2.3

€ 0,25

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend
€ 0,50

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend
stuk, in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11

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

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

1.11.2

artikel 14 van de Huisvestingswet
1.11.3

€ 12,40

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in
€ 12,20

tot het verstrekken van gegevens uit het register van
woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet,
voor elke in dat register vermelde woningzoekende

1.11.4

€ 12,40

tot het verkrijgen 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

1.11.5

€ 12,40

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van
woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste
lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

1.11.6

€ 12,40

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30,
eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 12,40

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

€ 12,40

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 12,40

6

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13

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

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

1.13.2

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

€ 26,00
€ 26,00

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
op grond van de vigerende marktverordening:

1.14.1

tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning

1.14.2

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning, die leidt tot
vergunningverlening

1.14.3

€ 5,50

tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning op naam
van een ander

1.14.5

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder

1.14.6

tot het verlenen van ontheffing van de verplichting om de standplaats
in te nemen tot de sluitingstijd van de markt

1.14.7

€ 6,50

tot het verlenen van een standwerkvergunning, die leidt tot
vergunningverlening

1.14.4

€ 20,40

€ 10,25
€ 6,00
€ 6,75

Als een aanvraag om een vaste standplaatsvergunning, te verlenen via
het selectiestelsel, niet leidt tot vergunninglening, bestaat aanspraak
op teruggaaf van 50% van de op grond van onderdeel 1.14.1
verschuldigde leges.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15

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

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de

1.15.2

Winkeltijdenwet

€ 26,00

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 26,00

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 of meer

1.16.2

€ 56,50

speelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

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

€ 27,70

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel
2 van de verordening speelautomaten Valkenburg aan de Geul

€ 321,75

Hoofdstuk 17 Kinderopvang
1.17.1

Het tarief bedraagt voor de aanvraag registratie LRKP voor een
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau, per
registratie

€ 601,00
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1.17.2

Het tarief bedraagt voor de aanvraag registratie LRKP voor een
gastouder, per registratie

€ 507,50

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

€ 134,00

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per
strekkende meter sleuf verhoogd met

1.18.1.2

€ 1,32

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en
dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op
openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1.18.1.3

€ 134,00

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden
tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de
aanbieder van het netwerk, verhoogd met

1.18.1.4

€ 100,00

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de
beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de
Telecommunicatiewet, verhoogd met

1.18.1.5

€ 100,00

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.

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de
melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

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
a.

met een tijdelijk karakter zonder parkeerontheffing

€ 23.50

b.

met een tijdelijk karakter met parkeerontheffing

€ 32,50

c.

met een permanent karakter zonder parkeerontheffing

€ 35,00

d.

met een permanent karakter met parkeerontheffing

€ 49,00

voor het doorvoeren van een wijziging van een bestaande ontheffing
of vergunning
1.19.2

Wegenverkeerswet
1.19.3

€ 9,00

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de
€ 23,85

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

€ 29,00

Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.2

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

€ 4,45

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

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.20.2.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.20.2.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 5,00

1.20.2.3

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

1.20.2.4

€ 12,40

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

1.20.3

€ 3,55

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

1.20.3.1

in de gemeente op te kopen of een standplaats in te nemen

€ 20,70

1.20.3.2

tot het hebben of plaatsen van een verkoopautomaat of etalagekast

€ 29,90

1.20.3.3

tot het aanbrengen van een reclameobject

€ 90,00

1.20.3.4

tot het buiten reguliere openingstijden geopend houden van cafés,
restaurants en dergelijke inrichtingen, voor elke dag dat de
vergunning geldt

1.20.3.5

voor het hebben van een uitstalling

1.20.3.6

een ventvergunning

€ 23,85
€ 117,75
€ 28,80
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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

Bouwkosten:
Onder bouwkosten wordt verstaan de kosten die ontstaan door en
worden gemaakt voor de realisering van een
omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van
dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door
het college van burgemeester en wethouders vast te stellen en bij
deze verordening behorende lijst van vast te stellen dan wel
vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type
bouwwerk. Voor die bouwwerken of bouwwerkzaamheden waarvoor
het colllege van burgemeester en wethouders geen eenheidsprijzen
heeft vastgesteld, wordt onder bouwkosten verstaan de door het
college van burgemeester en wethouders vast te stellen kosten die
aan een derde in het economisch verkeer rederlijkerwijs zouden
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk
of het verrichten van bouwwerkzaamheden.

2.1.1.2

Conceptaanvraag:
(ook wel genoemd principeaanvraag / welstandsplan / informele
aanvraag). Een conceptaanvraag is een schriftelijke aanvraag
uitsluitend bedoeld om een indicatie te krijgen of een voorgenomen
project/activiteit vergunbaar zou zijn. Aan een conceptaanvraag zijn
geen wettelijke termijnen verbonden. Doordat een conceptaanvraag
nagenoeg nooit alle gegevens omvat om de aanvraag volledig te
kunnen toetsen, kan nooit worden uitgesloten dat een
project/activiteit uiteindelijk in formele fase niet kan worden
vergund. Een oordeel dat een voorgenomen project/activiteit
vergunbaar is, houdt dus geen toezegging in voor het verkrijgen van
een vergunning. Conceptaanvragen worden slechts in behandeling
genomen wanneer deze analoog (niet digitaal) worden aangeleverd.
Wanneer de gemeente een conceptaanvraag in behandeling neemt,
toetst zij de aanvraag (indien relevant) in ieder geval aan het
bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Op basis van de
door de aanvrager overgelegde gegevens wordt daarnaast beoordeeld
of mogelijk andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

2.1.1.3

Rijks, provinciale of waterschapscomponent:
De kosten die het rijk, de provincie of het waterschap de gemeente in
rekening brengt voor handelingen die zij in het kader van
omgevingsvergunningverlening (of aangehaakte toestemmingen)
verrichten. Op verzoek van de aanvrager levert de gemeente
voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om
omgevingsvergunning een offerte aan. Indien een offerte is
uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de offerte aan de melder ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

2.1.2

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.
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2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Concept aanvraag: informele aanvraag/ principeaanvraag /welstandsplan
2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
Concept aanvraag als bedoeld onder 2.1.1.2

10 %

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een
omgevingsvergunning voor hetzelfde project op basis van 2.3.1 zouden
worden vastgesteld met een minimum van

€ 135,00

Kosten voor toetsing aan redelijke eisen van welstand worden apart in
rekening gebracht.
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de
verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de
aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra
toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige
volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

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

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 10.450.000,00 bedragen
van de bouwkosten met een minimumbedrag van

2.3.1.1.2

het verschuldigde bedrag op grond van 2.3.1.1.1 wordt verhoogd met

3,55 %
€ 144,00
1,65 %

van de bouwkosten tussen de € 10.450.000,00 t/m € 15.680.000,00
2.3.1.1.3

de verschuldigde bedragen op grond van 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2
worden verhoogd met

0,6 %

van de bouwkosten meer dan € 15.680.000,00
2.3.1.2

Welstandstoets
In gevallen waarin de aanvraag om een (omgevings)vergunning
betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo en het bouwplan op grond van een
wettelijk voorschrift moet worden getoetst aan redelijke eisen
welstand (ambtelijk of door een commissie of door een adviseur),
wordt het verschuldigde bedrag op grond van de onderdelen
2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 en 2.3.6 verhoogd met een bedrag van

€ 120,00

per toetsing.
(Toetsing vindt ook (opnieuw) plaats bij een (kleine) wijziging van het
uiterlijk van een bouwwerk)
2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na
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aanvang of na gereedkomen van de bouwactiviteit
van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges
2.3.1.3.2

200 %

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.1.3.1 wordt het tarief voor
een aanvraag legalisatie van een bestaand terrasschot of luifel
aangepast en bedragen de hierover verschuldigde leges

2.3.1.4

€ 144,00

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 en die een (op onderdelen) gewijzigd plan tot
gevolg hebben

10 %

van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges
2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van
de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.3

€ 244,00

Planologische strijdig gebruik
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderdeel c, van de
Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in andere
artikelen in deze verordening:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking)

2.3.3.2

toegepast (buitenplanse kleine afwijking)
2.3.3.3

€ 542,00

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

2.3.3.6

€ 3.480,00

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking)

2.3.3.5

€ 420,00

Indien artikel 2.12 eerste lid, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking: projectbesluit)

2.3.3.4

€ 420,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

€ 1.347,00

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

€ 62,70

te vermeerderen met rijks, provinciale of waterschapscomponent als
bedoeld in artikel 2.1.1.3
2.3.3.7

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

€ 62,70

exclusief rijks, provinciale of waterschapscomponent als bedoeld in
artikel 2.1.1.3
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2.3.3.8

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

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 248,00

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief
2.3.5.2

€ 213,00

Het bedrag vermeld in artikel 2.3.5.1 wordt verhoogd wanneer de
oppervlakte van een bouwwerk meer dan 100 m2 bedraagt. De
verhoging bedraagt:

2.3.5.2.1

voor het aantal m2 waarmee de 100 m2 wordt overschreden per m2

€ 1,27

2.3.5.2.2

voor het aantal m2 waarmee de 500 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,47

2.3.5.2.3

voor het aantal m2 waarmee de 2.000 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,12

2.3.5.2.4

voor het aantal m2 waarmee de 5.000 m2 wordt overschreden per m2

€ 0,03

2.3.5.2.5

voor het aantal m2 waarmee de 50.000 m2 wordt overschreden
per m2

2.3.6

€ 0,02

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 aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale 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

op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
2.3.6.2

€ 278,00

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument
€ 278,00

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 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die
provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief

2.3.6.3

€ 174,00

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.6 wordt, indien
de aanvraag van een sloopvergunning betrekking heeft op een
bouwwerk dat wordt gesloopt en is gelegen tegen een of meerdere
bestaande en niet te slopen panden, of dat grenst aan een openbare
weg, verhoogd met

2.3.7

€ 301,00

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

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
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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

2.3.7.1.2

€ 174,50

in gevallen waarvoor op grond van de Bouwverordening een
vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder a, van de Wabo

2.3.7.2

€ 174,50

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.7 wordt, indien
de aanvraag van een sloopvergunning betrekking heeft op een
bouwwerk dat wordt gesloopt en is gelegen tegen een of meerdere
bestaande en niet te slopen panden, of dat grenst aan een openbare
weg, verhoogd met

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 301,00

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 op grond van een bepaling van de Algemene
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief
2.3.9

Uitweg/inrit

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 31,40

het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van
een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of op grond van een bepaling in 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

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 40,60

het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of op grond 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

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 15,80

de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de
provincie (of de gemeente), waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of op grond van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het
tarief:
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2.3.11.1.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

2.3.11.1.2

€ 30,40

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

2.3.12

€ 30,40

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

€ 62,70

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
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

€ 62,70

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.13.1

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

€ 62,70

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
2.3.14

Andere activiteiten

2.3.14.1

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:

2.3.14.1.1

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

€ 135,00

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
2.3.14.1.2

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:

2.3.14.1.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 135,00
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2.3.14.1.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 62,70

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15.1

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:

2.3.15.1.1

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

2.3.15.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking
met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

2.3.16

Beoordeling rapporten / uitvoeren inspectie /extra toetsing

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief:

2.3.16.1.1

indien krachtens wettelijk voorschrift of krachtens gemeentelijk
beleid een milieukundig bodemrapport moet worden overgelegd en
beoordeeld, per afzonderlijk rapport

2.3.16.1.2

€ 161,00

indien krachtens wettelijk voorschrift of krachtens gemeentelijk
beleid een archeologisch onderzoeksrapport of een programma van
eisen moet worden overgelegd en beoordeeld per afzonderlijk rapport
c.q. per programma van eisen

2.3.16.1.3

€ 301,00

voor het schriftelijk (digitaal/analoog) verstrekken van gegevens over
de bodemkwaliteit van bebouwde en onbebouwde percelen bedraagt
per rapport

2.3.16.1.4

€ 27,00

voor het beoordelen van een geluidsrapport dat op basis van de Wet
geluidhinder moet worden opgesteld in het kader van de hogere
grenswaardenprocedure

2.3.16.1.5

€ 248,00

voor een groeveonderzoek:
indien onder of in de nabijheid van het perceel waar een activiteit
wordt uitgevoerd een groeve aanwezig is, zal onderzoek worden
gedaan naar de gevolgen die deze activiteit op de stabiliteit van de
groeven heeft. Het tarief voor dit onderzoek bedraagt

€ 269,00

Indien vooraf zonder enig onderzoek duidelijk is dat de activiteit geen
invloed heeft op de stabiliteit van de groeven zal het tarief niet in
rekening worden gebracht.
2.3.16.1.6

voor het beoordelen van een door de aanvrager aangedragen
gelijkwaardige oplossing en/of een door de aanvrager gevraagde
ontheffing van het Bouwbesluit en/of van de Bouwverordening,
per beoordeling

€ 269,00
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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 om een omgevingsvergunning

€ 62,70

Te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
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

€ 523,00

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven

€ 62,70

te vermeerderen met de rijks, provinciale of waterschapscomponent
als bedoeld in artikel 2.1.1.3
Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een conceptaanvraag (als bedoeld in hoofdstuk 2) en het betreft een
identiek plan, dan worden de bij de conceptaanvraag geheven leges in
mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de
formele aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
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 2.3.1.1, 2.3.1.4,
2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken
na ontvangst ervan

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges
2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken
na ontvangst ervan

25 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges
2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 24 weken na ontvangst ervan

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges
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2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 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 6 maanden na verlening van de vergunning en van
de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.4, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7
weigert, bestaat, wanneer de aanvrager binnen 6 maanden na het
kenbaar maken van de weigering een schriftelijk verzoek tot
teruggave indient, aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges
2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 125,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies, verklaring van geen bedenkingen of
component leges rijk, provincie of waterschap
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17.1 en
2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. Ook van de rijks, provinciale of
waterschapscomponent als bedoeld in artikel 2.1.1.3 wordt geen
teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6

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

€ 159,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot wijziging (als bedoeld in paragraaf 2.6 van de Wabo) van een
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden
beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 135,00

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

2.8.2

€ 3.480,00

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

€ 1.949,00
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Hoofdstuk 9 Sloopmelding
2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
sloopmelding als bedoeld in de gemeentelijke Bouwverordening

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
sloopmelding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012

2.9.3

€ 108,00
€ 108,00

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.9.2 wordt, indien
de aanvraag van een sloopmelding als bedoeld in het Bouwbesluit
2012 betrekking heeft op een bouwwerk dat wordt gesloopt en is
gelegen tegen een of meer bestaande en niet te slopen panden, of dat
grenst aan een openbare weg, verhoogd met

€ 301,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10.1

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

2.10.2

€ 161,00

Indien voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in titel 2
van deze tabel een advies nodig is van de Limburgse
Kwaliteitscommissie als bedoeld in het Limburgs Kwaliteitsmenu,
wordt de leges verhoogd met

2.10.3

€ 1.015,00

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
gegevens met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 16,
tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen

€ 135,00
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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 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

€ 326,00
€ 27,30

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

€ 54,60

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Drank- en Horecawet, waarbij slechts sprake is van een
wijziging in de persoon van de leidinggevende, zonder dat de
inrichting is/wordt gewijzigd

3.1.5

€ 27,30

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

de exploitatie ven een horecabedrijf als bedoeld in artikel
2:28 van de Algemeen plaatselijke verordening zonder terras

b.

de exploitatie ven een horecabedrijf als bedoeld in artikel
2:28 van de Algemeen plaatselijke verordening met terras

c.
d.

€ 198,00
€ 395,00

de administratieve wijziging van een bestaande vergunning
zonder volledige toetsing

€ 30,30

het verlengen van de exploitatievergunning zonder wijziging

€ 30,30

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 de Algemene plaatselijke verordening, indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement (A, B, C)

€ 346,00

3.2.1.2

een luikse/snuffelmarkt

€ 125,00

3.2.1.3

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 28,80

3.2.1.4

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 37,60

3.2.1.5

een feesttent, tenzij onderdeel van een vergunning als bedoeld onder
3.2.1

€ 360,00

3.2.1.6

het optreden als straatartiest/fotograaf/tekenaar e.d.

€ 37,60

3.2.1.7

het houden van een collecte

€ 37,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3

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

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning
als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een
wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 523,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 262,00
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3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend
een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als
bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 262,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 131,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
3.4

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

€ 12,40

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening
3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de
Leefmilieuverordening

€ 12,40

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
3.6

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 de
Brandbeveiligingsverordening

€ 12,40

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
andere beschikking

€ 16,20

Behorende bij raadsbesluit van 11 november 2014

A.M. Hoeberigs
griffier
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