
   

Tarieventabel, behorende bij de 
Legesverordening 2017 Alphen-Chaam 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

  
A-C2017 

1.1.1 

Het tarief bedraagt voor 
a. de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap  
b. het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk 
c. het herbevestigen van een huwelijk, 
indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door 
de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, op: 

  

1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur € 480,10 

1.1.1.2 maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 17.00 uur € 548,65 

1.1.1.3 zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur € 525,45 

1.1.1.4 zaterdag voor 9.00 uur en na 17.00 uur € 714,00; 

1.1.1.5 zon- en feestdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur € 714,00; 

1.1.1.6 zon- en feestdagen voor  9.00 uur en  na 17.00 uur € 714,00. 

1.1.1.7 

In geval sprake is van annulering van een voltrekking van een huwelijk, 
registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk of het herbevestigen van een huwelijk dan 
bedraagt het tarief: 

 

1.1.1.7.1 tussen 4 weken en een half jaar voor de huwelijksdatum  € 59,50; 

1.1.1.7.2 vanaf 4 weken en minder voor de huwelijksdatum € 119,00. 

   

1.1.2 
In afwijking van het bepaalde onder 1.1.1. is huwelijksvoltrekking of 
registratie van partnerschap op maandag van 9 tot 10 uur in een door de 
gemeente hiertoe aangewezen trouwruimte gratis. 

 

   

1.1.3 
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een administratief huwelijk op 
maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend, van 9.00 uur tot 
12.00 uur, in een door de gemeente aangewezen trouwruimte: 

€ 119,00. 

   

1.1.4 
Op een zelf gekozen locatie binnen de gemeente, anders dan die bedoeld 
onder 1.1.1. wordt het van toepassing zijnde tarief vermeerderd met: 

€ 119,00. 

   

1.1.5 

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de 
voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel 
het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk 
bedragen de leges per getuige: 

€ 23,00. 



   

1.1.6 
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapsboekje: 

 
 

1.1.6.1 in een normale uitvoering € 24,00; 

1.1.6.2 in een luxe uitvoering € 40,00. 

   

1.1.7 
Het tarief voor een éénmalige benoeming van een bijzondere ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand (BABS) bedraagt: 

€ 59,50. 

   

1.1.8 
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de 
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier: 

€ 17,25 

   

1.1.9 

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

  

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

  
A-C2017 

1.2 
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag 

  

1.2.1 van een nationaal paspoort:   

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 64,75;* 

1.2.1.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt 

€ 51,45.* 

   

1.2.2 
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan 
een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort): 

  

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 64,75;* 

1.2.2.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt 

€ 51,45.* 

   

1.2.3 
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de 
Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 
behandeld (faciliteitenpaspoort): 

  

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 64,75;* 

1.2.3.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt 

€ 51,45.* 

   

1.2.4 
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen: 

€ 51,45.* 

   

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:   



   
1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 50,65;* 

1.2.5.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt 

€ 28,60;* 

   

1.2.6 
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges 
vermeerderd met een bedrag van: 

€ 47,55;* 

   

1.2.7 

aan huis van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde 
documenten, voor zover de aanvrager zelf niet in staat is gebleken om het 
document op het gemeentehuis aan te vragen, de in die onderdelen 
genoemde leges zonder verdere vermeerdering. 

 

   

1.2.8 
voor de thuisbezorging van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges 
vermeerderd met: 

 

1.2.8.1 in geval van een enkel document € 4,95; 

1.2.8.2 In geval van gelijktijdige bezorging van meerdere documenten € 9,90. 

* Dit is het maximumtarief voor 2017, in voorkomende gevallen afgerond naar beneden. 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

  
A-C2017 

1.3.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: 

€ 38,99,* 

   

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt: 
 

1.3.2.1 bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10** 

1.3.2.2 
bij een aanvraag in verband met [beschadiging of] vermissing van een 
eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met 

€ 29,75; 

1.3.2.3 in geval van thuisbezorging vermeerderd met € 4,95. 

   

1.3.3 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
gegevens CBR: 

€ 14,90. 
 

  
 

  

1.3.4 
De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval 
cumulatief verschuldigd. 

  

* Dit is het maximumtarief voor 2016 van € 29,29, vermeerderd met het rijkskostendeel van 
€ 9,70. 

** Let op: het rijkskostendeel van de verhoging bedraagt sinds 1 januari 2013 € 34,10. 



   
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 

  
A-C2017 

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 over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet 
worden geraadpleegd. 

  

   

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

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 7,45. 

1.4.2.2 Niet van toepassing 
 

1.4.2.3 Niet van toepassing 
 

   

1.4.3 
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking 
verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen 
in basisregistratie personen. 

  

   

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 € 7,45. 

1.4.4.2 Niet van toepassing   

   

1.4.5 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van 
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie 
personen: 

€ 7,50* 

   

1.4.6 
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier: 

€ 17,25. 

   

1.4.7 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het 
verstrekken van één persoonslijst dan wel tot het verstrekken van een 
opgave van derden aan wie gegevens uit de persoonsregistratie, de 
aanvrager betreffende, zijn verstrekt: 

€ 17,25. 

   

1.4.8 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het digitaal verstrekken van gegevens, voor ieder daaraan besteed 
kwartier: 

€ 17,25. 

* Dit is het maximumtarief voor 2016 

 



   
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

  
A-C2017 

1.5 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de 
aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet: 

€ 7,45. 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

  
A-C2017 

1.6.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens 

  

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:   

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina € 0,23;* 

  met een maximum per bericht van € 5,00;* 

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s € 22,50;* 

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier: € 5,00;* 

1.6.1.3 
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 

€ 22,50.* 

   

1.6.2 
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 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.* 

* Dit is het maximumtarief voor 2016. 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

Niet van toepassing 

 

  



   
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

  
A-C2017 

1.8.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van 

  

1.8.1.1 
een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan: 

  

1.8.1.1.1 per pagina op papier van A4-formaat of kleiner € 0,70; 

1.8.1.1.2 per pagina op papier van A3-formaat € 1,00; 

1.8.1.2 

een afdruk/plot van een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan 
per pagina op papier van A2-formaat of groter: 

€ 14,90; 

1.8.1.3 een luchtfoto in kleur op papier van A3-formaat: € 39,65. 

   

1.8.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 

  

1.8.2.1 
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke 
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen 

€ 17,25; 

1.8.2.2 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet € 17,25; 

1.8.2.3 
de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988 

€ 17,25; 

1.8.2.4 
het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 
van de Monumentenwet 1988 

€ 17,25; 

1.8.2.5 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB), 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 

€ 17,25. 

   

1.8.3 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van kopieën van: 

  

1.8.3.1 het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres € 17,25; 

1.8.3.2 
het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen 
daarvan, per gelegde relatie 

€ 17,25; 

1.8.3.3 
het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per 
adrescoördinaat 

€ 17,25. 

1.8.4 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van  

1.8.4.1 
een fotokopie van de Grootschalige basiskaart Nederland (GBKN) per 
pagina op papier van A-3 formaat of kleiner: 

€ 16,50; 



   
1.8.4.2 een afdruk/plot van de Grootschalige basiskaart Nederland (GBKN):  

 
1.8.4.2.1 per pagina op papier van A2-formaat € 30,50; 

1.8.4.2.2 per pagina op papier van A1-formaat € 44,50; 

1.8.4.2.3 per pagina op papier van A0-formaat € 58,50. 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

  
A-C2017 

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

1.9.1 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35*; 

1.9.2 tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn € 14,90; 

1.9.3 tot het legaliseren van een handtekening € 7,45; 

1.9.4 tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap € 7,45; 

1.9.5 tot het verstrekken van een internationaal bewijs van inenting € 4,40. 

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 maart 2016. 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

  
A-C2017 

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: 

€ 17,25. 

   

1.10.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het 
gemeentearchief berustend stuk 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. 

 

   

1.10.3 

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 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. 

 

   

1.10.4 Niet van toepassing n.v.t. 

   

1.10.5 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het digitaal verstrekken van gegevens, voor ieder daaraan besteed 
kwartier: 

€ 17,25. 



   
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 
Niet van toepassing 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 

  
A-C2017 

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

1.12.1.1 
tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande 
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 

€ 89,25; 

1.12.1.2 
tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 
woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet 

€ 59,50. 

   

1.12.2 Niet van toepassing   

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 
Niet van toepassing 

Hoofdstuk 14 Markten 

  
A-C2017 

1.14.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op 
grond van de Marktverordening gemeente Alphen-Chaam  

1.14.1.1 tot het verlenen van een standplaatsvergunning: 
 

1.14.1.1.1 voor een jaar of een gedeelte daarvan, maar langer dan een maand € 172,05; 

1.14.1.1.2 voor een maand of een gedeelte daarvan, maar langer dan een week € 114,75; 

1.14.1.1.3 voor een week of een gedeelte daarvan, maar langer dan een dag € 87,35; 

1.14.1.2 tot het verlenen van een dagplaatsvergunning € 57,30. 

1.14.1.3 Niet van toepassing 
 

1.14.1.4 Niet van toepassing 
 

1.14.1.5 Niet van toepassing 
 

1.14.1.6 Niet van toepassing 
 

1.14.1.7 Niet van toepassing 
 

1.14.1.8 Niet van toepassing 
 

1.14.1.9 Niet van toepassing 
 

1.14.1.10 Niet van toepassing 
 

   

1.14.2 Niet van toepassing 
 

   

1.14.3 Niet van toepassing 
 

 



   
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

Niet van toepassing 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen 

  
A-C2017 

1.16.1 
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: 

  

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50* 

1.16.1.2 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer 
kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat 

€ 56,50* 

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00* 

1.16.1.3 
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 
langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd 

€ 226,50* 

1.16.1.4 

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een 
periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste 
kansspelautomaat 

€ 226,50* 

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00* 

   

1.16.2 

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige 
toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf 
maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met 
dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van 
het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk 
verhoogd worden. 

  

   

1.16.3 
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): 

 

€ 29,75. 

   

1.16.4 Niet van toepassing 
 

  * Dit is het maximumtarief. 

 

  



   
Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen 

  
A-C2017 

1.17.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen, als 
bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI): 

 

1.17.1.1 indien het betreft tracés tot 250m1 € 381,94; 

1.17.1.2 indien het betreft tracés vanaf 250m1 tot 1.500m1 € 430,35; 

1.17.1.3 indien het betreft tracés vanaf 1.500m1 tot 5.000m1 € 492,60; 

1.17.1.4 indien het betreft tracés vanaf 5.000m1, per m1 tracé  € 0,10. 

   

1.17.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding, als 
bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor 
tracés tot 25m1: 

€ 49,63. 

   

1.17.3 

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen 
de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de beheerder 
van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt 
het in 1.17.1 genoemde tarief per overleg vermeerderd met: 

€ 332,00. 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 

  
A-C2017 

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

1.18.1 
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

€ 39,65; 

1.18.2 
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de 
Regeling voertuigen 

€ 39,65; 

1.18.3 
tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) 

€ 29,75; 
 

 
eventueel vermeerderd met de kosten voor het inwinnen van medisch 
advies bij de GGD 

€ 50,00; 

1.18.4 tot het verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart € 29,75. 

 

  



   
Hoofdstuk 19 Diversen 

  
A-C2017 

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

1.19.1.1 

tot het verlenen van een vergunning of een ontheffing als bedoeld in de 
Algemene plaatselijke verordening, voor zover daar niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 
vergunning en/of ontheffing 

€ 89,25. 

   

1.19.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van  

1.19.2.1 
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, 
per pagina: 

€ 1,60 met 
min. van 
€ 14,90; 

1.19.2.2 
afschriften, doorslagen,  fotokopieën of scans van stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 
tarief is opgenomen: 

 

1.19.2.2.1 per pagina op A4-formaat of kleiner € 0,40; 

1.19.2.2.2 per pagina op A3-formaat € 0,70. 

1.19.2.3 

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in 
subonderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 
tarief is opgenomen: 

 

1.19.2.3.1 per kaart, tekening of lichtdruk van A4 of A3-formaat € 4,40; 

1.19.2.3.2 per kaart, tekening of lichtdruk van A2-formaat of groter € 14,90. 

1.19.2.4 
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel 
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

€ 29,75; 

1.19.2.5 
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten 
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

€ 5,95 met 
min. van   € 
29,75; 

1.19.2.6 
milieu-informatie op grond van het Verdrag van Aarhus, voor ieder 
daaraan besteed kwartier 

€ 17,25; 

1.19.2.7 een verklaring op grond van artikel 56, lid f van de Pachtwet € 14,90; 

1.19.2.8 een uittreksel uit het register op grond van artikel 46  Wet Kinderopvang  € 14,90. 

   

1.19.3 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het digitaal verstrekken van gegevens, voor ieder daaraan besteed 
kwartier: 

€ 17,25. 

 

  



   

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 

2.1.1.1 aanlegkosten: 

  

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien 
de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden 
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden 
waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.2 bouwkosten: 

  

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten 
behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief 
omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in 
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

  

2.1.2 
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde 
betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

  

2.1.3 
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die 
betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift 
is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 

  



   
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

  
A-C2017 

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

2.2.1 

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een 
indicatie of een voorgenomen project (voor de activiteit bouwen en/of 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) binnen een 
bestemmingsplan past en/of voldoet aan redelijke eisen van welstand, en 
zodoende in het kader van de Wabo vergunbaar is 

€ 178,50; 
 

2.2.1.1 
Indien uit het vooroverleg als bedoeld in onderdeel 2.2.1 blijkt, dat geen 
omgevingsvergunning nodig is, worden aan de aanvrager geen leges in 
rekening gebracht. 

 

   

2.2.2 
tot het nemen van een principebesluit door het college van burgemeester 
en wethouders op een verzoek tot bouwen en/of gebruik dat afwijkt van 
het bestemmingsplan 

€ 714,00. 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

  
A-C2017 

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. 

  

   

2.3.1 Bouwactiviteiten   

2.3.1.1 
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 € 19.000 bedragen: 3,05% 

 
van de bouwkosten, met een minimum van: € 178,50; 

2.3.1.1.2 

indien de bouwkosten € 19.000 of meer bedragen maar minder dan € 
500.000: 

€ 579,50 

vermeerderd met  3,05% 

 van het bedrag waarmee de bouwkosten € 19.000 te boven gaan;  

2.3.1.1.3 
 
indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen: 

€ 15.250 



   
vermeerderd met 3,05% 

 van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000 te boven gaan.  

2.3.1.1.4 

Indien, ingeval van een digitaal ingediende aanvraag van de vergunning als 
bedoeld in subonderdeel 2.3.1.1, bij of na verlening van deze vergunning 
om de verstrekking van een papieren exemplaar wordt verzocht, wordt het 
tarief vermeerderd met: 

€ 59,50. 

      

  Extra welstandstoets   

2.3.1.2 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, 
indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde 
aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe 
welstandstoets noodzakelijk is: 

€ 217,15. 

      

 
Verplicht advies agrarische commissie 

 

2.3.1.3 

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

€ 675,00. 

      

  Achteraf ingediende aanvraag   

2.3.1.4 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 en onderdeel 2.3.3 
bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel, respectievelijk 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de bouwactiviteit: 

50 % 

  van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.   

   

  Beoordeling aanvullende gegevens   

2.3.1.5 Niet van toepassing 
 

   

 Toets Verordening ruimte  

2.3.1.6 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, 
indien voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een toets op grond 
van de Verordening ruimte (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) 
noodzakelijk is: 

€ 875,00. 

   

 Bestemmingsplan ouder dan 10 jaar   

2.3.1.7 

Indien sprake is van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een 
bouwactiviteit, waarbij gelet op het bepaalde in artikel 3.1 lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening, geen leges geheven kunnen worden terzake van 
verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan, 
bedraagt het tarief het ingevolge subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde tarief 
verminderd  met:  

35%, 

 met een minimum van: € 178,50. 

      



   
2.3.2 Aanlegactiviteiten   

 

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 

€ 416,50. 

   

 2.3.3 
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit 

  

 

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: 

  

2.3.3.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 

€ 357,00; 

2.3.3.2 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking): 

€ 357,00; 

2.3.3.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking = projectafwijkingsbesluit):  

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld 
en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 
 
Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in 
behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting van het bedrag aan leges aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken. 

 

2.3.3.4 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): 

€ 595,00; 

2.3.3.5 Niet van toepassing  

2.3.3.6 Niet van toepassing  

2.3.3.7 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

€ 595,00. 

      

 2.3.4 
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 
bouwactiviteit 

  

 

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 niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 

  

2.3.4.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 

€ 357,00; 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt € 357,00; 



   
toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking): 

2.3.4.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking = projectafwijkingsbesluit): 

 
het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld 
en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 
 
Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in 
behandeling nemen, 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. 

 
 

2.3.4.4 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): 

€ 595,00; 

2.3.4.5 Niet van toepassing  

2.3.4.6 Niet van toepassing  

2.3.4.7 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

€ 595,00. 

      

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid   

2.3.5.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen of vernieuwen van een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een 
bruto vloeroppervlakte van: 

 

2.3.5.1.1 minder dan 100 m² € 570,80; 

2.3.5.1.2 100 m² tot 1.000 m² € 932,10; 

2.3.5.1.3 1.000 m² tot 2.000 m² € 1.412,30; 

2.3.5.1.4 
2.000 m² of meer, het tarief zoals genoemd in subonderdeel 2.3.5.1.3 voor 
elke 500 m² of gedeelte daarvan, tot een maximaal vloeroppervlak van 
20.000 m², vermeerderd met 

€ 149,10. 

2.3.5.2 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een tijdelijke 
omgevingsvergunning ten behoeve van een evenement betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

€ 58,45. 

      

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten   

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 gemeentelijke verordening aangewezen 
monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

  



   

2.3.6.1.1 
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
monument 

€ 297,50; 

2.3.6.1.2 
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op 
een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 

€ 297,50. 

2.3.6.2 Niet van toepassing 
 

      

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten   

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat 
in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: 

€ 178,50. 

      

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg   

  Niet van toepassing  

      

2.3.9 Uitweg/inrit   

  Niet van toepassing 
 

      

2.3.10 Kappen   

  

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: 

€ 119,00. 

    
 

2.3.11 Opslag van roerende zaken   

  Niet van toepassing   

      

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, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 238,00. 

2.3.12.2 

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 
Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste 
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, 

€ 238,00. 



   
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

  
  

2.3.13 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, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 238,00. 

      

2.3.14 Andere activiteiten   

  

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien voor een aanvraag om een 
omgevingsvergunning in het kader van veehouderij en gezondheid een 
advies moet worden gevraagd aan de GGD: 

€ 1.400,00. 

      

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen   

  
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, bedraagt het tarief: 

  

2.3.15.1 

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

 

2.3.15.2 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van 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 bodemrapport   

  
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 

  

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: € 119,00; 

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 297,50. 

   

2.3.17 Advies   

2.3.17.1 
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift 
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen 

€ 238,00. 



   
over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot 
het verlenen van een omgevingsvergunning: 

2.3.17.2 Niet van toepassing   

      

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen   

2.3.18.1 

Onverminderd het bepaalde in de andere 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: 

€ 238,00; 

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

€ 357,00. 

      

2.3.19 Persoonsgebonden beschikking  

2.3.19.1 
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag ter verkrijging van een persoonsgebonden beschikking: 

€ 416,50. 
 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

  
A-C2017 

2.4.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is 
voorafgegaan door een aanvraag om vooroverlegbals bedoeld in hoofdstuk 
2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter 
zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges 
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 

 

   

2.4.2 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

  
A-C2017 

2.5.1 
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

  

  

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: 

2.5.1.1 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na 
het in behandeling nemen 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 een termijn van 4 weken na het 
in behandeling nemen ervan 

30 % 

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

  

2.5.1.3 Niet van toepassing  

   

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, 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 2 jaar na verlening 
van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De 
teruggaaf bedraagt: 

30 % 

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 

  

 Niet van toepassing  

      

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf   

  Een bedrag minder dan:  € 178,50 

 wordt niet teruggegeven.  

      

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen   

  
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 
wordt geen teruggaaf verleend. 

  

 

  



   
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

  
A-C2017 

2.6 Niet van toepassing 
 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

  
A-C2017 

2.7 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 

€ 178,50. 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

  
A-C2017 

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 bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld 
en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 
 
Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in 
behandeling nemen, 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. 

 

   

2.8.2 

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 het bedrag dat voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning 
aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake 
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
 
Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in 
behandeling nemen, 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 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude 
wetgeving 

Vervallen 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

  
A-C2017 

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

2.10.1 tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 178,50; 

2.10.2 
tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning die 
betrekking heeft op bouwactiviteiten 

€ 119,00; 

2.10.3 
tot het verkrijgen van een ontheffing voor hogere grenswaarden in het 
kader van de Wet geluidhinder 

€ 595,00. 

Hoofdstuk 11 Archeologisch (voor)onderzoek 

  
A-C2017 

2.11 Het tarief bedraagt voor het:  

2.11.1 

adviseren, begeleiden en overleggen, namens het bevoegd gezag, van/met 
derden, particulieren, projectontwikkelaars ten aanzien van de 
archeologische monumentenzorg in het kader van ruimtelijke 
ordeningsprocessen en omgevingsvergunningtrajecten, per daaraan 
besteed half uur 

€ 59,50; 

2.11.2 
beoordelen, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van 
Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek 

€ 297,50; 

2.11.3 
opstellen, namens het bevoegd gezag, van Programma’s van Eisen inzake 
archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig de vigerende 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

€ 1.309,00; 

2.11.4 
beoordelen, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s 
van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig de 
vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

€ 833,00; 

2.11.5 
opstellen, namens het bevoegd gezag, van een archeologische paragraaf in 
het kader van ruimtelijke ordeningsprocessen 

€ 714,00; 

2.11.6 
beoordelen, namens het bevoegd gezag, van een archeologische paragraaf 
in het kader van ruimtelijke ordeningsprocessen 

€ 357,00; 

2.11.7 
beoordelen, namens het bevoegd gezag, van evaluatieverslagen die 
voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex artikelen 14, 39 lid 2, 
40 lid 1 en 41 lid 1 Monumentenwet 

€ 357,00; 

2.11.8 
beoordelen, namens het bevoegd gezag, van rapportages die voortvloeien 
uit archeologisch (voor)onderzoek, ex artikelen 14, 39 lid 2, 40 lid 1 en 41 
lid 1 Monumentenwet 

€ 714,00. 



   

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese 
dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 

Hoofdstuk 1 Horeca 

  
A-C2017 

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:   

3.1.1 
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet 

€ 280,55; 

3.1.2 
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van 
een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene 
plaatselijke verordening 

€ 153,00; 

3.1.3 
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor 
een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid van de 
Algemene plaatselijke verordening geldig voor: 

 

3.1.3.1 het eerste uur of een gedeelte daarvan € 57,30; 

3.1.3.2 het tweede uur of een gedeelte daarvan € 87,40; 

3.1.3.3 langer dan twee achtereenvolgende uren € 227,95. 

3.1.4 Niet van toepassing  
 

3.1.5 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 66,30; 

3.1.6 
een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 
30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet 

€ 66,30; 

3.1.7 
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 
van de Drank- en Horecawet 

€ 76,50. 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 

  
A-C2017 

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: 

 

3.2.1.1 een kleinschalig evenement (weinig risico)  

3.2.1.1.1 bij een behandeltermijn van meer dan zes weken € 64,30; 

3.2.1.1.2 bij een behandeltermijn van minder dan zes weken € 128,60; 

3.2.1.2 een normaal evenement (gemiddeld risico)  

3.2.1.2.1 bij een behandeltermijn van meer dan zes weken € 561,05; 

3.2.1.2.2 bij een behandeltermijn van minder dan zes weken € 1.122,10; 

3.2.1.3 een grootschalig evenement (hoog risico)  

3.2.1.3.1 bij een behandeltermijn van meer dan zes weken € 1.122,10; 

3.2.1.3.2 bij een behandeltermijn van minder dan zes weken € 2.244,20. 



   

3.2.1.4 
Indien voor de afgifte van deze vergunning een publicatie nodig is, wordt 
het tarief verhoogd met: 

€ 39,65. 

   

3.2.2 Niet van toepassing  

   

3.2.3 Niet van toepassing  

   

3.2.4 Het tarief bedraagt voor  

3.2.4.1 
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning om in de gemeente een standplaats te mogen innemen geldig 
voor: 

 

3.2.4.1.1 één dag € 57,30; 

3.2.4.1.2 ten hoogste één week € 87,40; 

3.2.4.1.3 ten hoogste één maand € 114,75; 

3.2.4.1.4 één jaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één maand € 172,05. 

3.2.4.2 
het stilzwijgend verlengen van een vergunning voor het innemen van een 
standplaats: 

€ 30,30. 

   

3.2.5 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning voor het maken van muziek met 
muziekinstrumenten alsmede langs mechanische weg op of aan de 
openbare weg, in een café of dergelijke inrichtingen en in andere voor het 
publiek toegankelijke inrichtingen, lokaliteiten en samenkomsten geldig 
voor: 

 

3.2.5.1 één week of een gedeelte daarvan € 30,05; 

3.2.5.2 één maand of een gedeelte daarvan, doch langer dan één week € 57,30; 

3.2.5.3 één jaar of een gedeelte daarvan, doch langer dan één maand € 87,40. 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 

  
A-C2017 

3.3 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de Algemene 
plaatselijke verordening voor het exploiteren van een seksinrichting: 

 € 214,40, 

 
te vermeerderen met het bedrag dat de gemeente verschuldigd is aan de 
GGD in verband met de keuringen van de prostitutiebedrijven. 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 

Niet van toepassing 

 



   
Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 

  
A-C2017 

3.5.1 

Het tarief bedraagt voor het verlenen of vernieuwen van een vergunning 
tot het in gebruik hebben of houden van een niet-tijdelijke inrichting, als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening bij een 
bruto vloeroppervlakte van: 

 

3.5.1.1 minder dan 100 m² € 570,80; 

 en per eenheid/standplaats vermeerderd met € 2,85; 

3.5.1.2 100 m² tot 1.000 m² € 932,10; 

 en per eenheid/standplaats vermeerderd met € 2,85; 

3.5.1.3 1.000 m² tot 2.000 m² € 1.412,30; 

 en per eenheid/standplaats vermeerderd met € 2,85; 

3.5.1.4 
2.000 m² of meer, het tarief zoals genoemd in subonderdeel 3.5.1.3 voor 
elke 500 m² of gedeelte daarvan, tot een maximaal vloeroppervlak van 
20.000 m², vermeerderd met 

€ 149,10; 

 en per eenheid/standplaats vermeerderd met € 2,85. 

   

3.5.2 
Het tarief bedraagt voor het verlenen van een vergunning tot het in 
gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening: 

€ 59,55. 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

  
A-C2017 

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

3.6.1.1 
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de 
Algemene plaatselijke verordening (geluidhinder) 

 

3.6.1.1.1 voor een dag  € 15,65; 

3.6.1.1.2 voor een jaar € 64,35; 

3.6.1.2 
tot het verlenen van een vergunning voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen  

3.6.1.2.1 bij een behandeltermijn van meer dan zes weken € 30,30; 

3.6.1.2.2 bij een behandeltermijn van minder dan zes weken € 60,60; 

3.6.1.3 
Indien voor de afgifte van deze vergunning een publicatie nodig is, wordt 
het tarief als genoemd onder 3.6.1.2 verhoogd met: 

€ 39,65. 

Behoort bij raadsbesluit van 8 december 2016. 

De griffier,  


