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Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1
1.1.1

Burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een
partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op:

€ 333,75

1.1.1.1

Maandag (vanaf 12.00 uur)

€ 333,75

1.1.1.2

Dinsdag

€ 333,75

1.1.1.3

Woensdag

€ 333,75

1.1.1.4

Donderdag

€ 333,75

1.1.1.5

Vrijdag

€ 333,75

1.1.1.6

Zaterdag

€ 778,90

1.1.1.7

Maandag ( tot 12.00 uur)

€

0,00

€

62,05

€

49,05

(Hierbij kan er niet gekozen worden voor gebruikmaking van rode loper,
grote trouwzaal en uitgebreide toespraak).
1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking zoals genoemd in artikel 1.1.1 in een
bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek,
het tarief van de artikelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.7, verhoogd met

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking door middel van het
omzetten van een partnerschapsregistratie bij een ambtenaar burgerlijke
stand, indien zich dit beperkt tot uitsluitend administratieve handelingen.

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk op werkdagen tussen
17.00 en 22.00 uur het dubbele van de tarieven genoemd in de artikelen
1.1.1.1 tot en met 1.1.1.5, op zaterdag tussen 17.00 en 22.00 uur alsmede
op zon- en feestdagen het dubbele tarief voor zaterdag.

1.1.5

Het tarief bedraagt voor huwelijken op alternatieve huwelijkslocaties:
-

1.1.6

op maandag tot en met vrijdag (2 x het reguliere tarief)
op zaterdag (1x regulier zaterdagtarief + 2 x tarief werkdag)

€ 667,50
€1.446,40

Het tarief bedraagt voor het ontvangen van een verzoek tot het benoemen
van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag:
- voor het in behandeling nemen van dat verzoek (bij het niet
-

honoreren van het verzoek is geen restitutie mogelijk)

€

voor het honoreren van dat verzoek en het benoemen van de
ambtenaar

€ 199,35

56,90

Deze tarieven kunnen nog worden vermeerderd met de kosten die de
Rechtbank eventueel in rekening brengt voor de beëdiging van de ambtenaar
van de burgerlijke stand.
1.1.7
1.1.8
1.1.9

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor iedere 5 minuten die daaraan zijn besteed

€

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 11,00

8,15

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.

1.1.10

Het tarief voor het annuleren van de voltrekking van een huwelijk of registratie

€ 81,70

van een partnerschap binnen veertien dagen voor de afgesproken datum
bedraagt

2

Hoofdstuk 2
1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

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 onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort)

1.2.2.1.

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

1.2.2.2.

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

€64,75
€51,45

heeft bereikt
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):
€64,75

1.2.3.1.

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

1.2.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
€51,45

niet heeft bereikt
1.2.4.

Voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
€51,45

vreemdelingen
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

1.2.5.2.

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

€50,65
€28,60

niet heeft bereikt
1.2.6

Spoedlevering

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

Hoofdstuk 3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

€47,55

Rijbewijzen

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

€

38,95

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

€

34,10

€

29,75

Het tarief genoemd in 1.3.1 en 1.3.2 wordt indien aan de aanvrager reeds
eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document niet bij de aanvraag
kan worden overlegd, verhoogd met
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Hoofdstuk 4
1.4.1

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3,
wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon
waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens, per verstrekking:

1.4.3

€ 11,20

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

Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7

€

2,40

Gereserveerd
Gereserveerd
Bestuursstukken

1.7.1

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

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 41,75

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 41,75

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 pagina

€

0,70

1.7.2.1.2

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

€

0,70

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 33,80

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 61,75

1.7.3

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

1.7.3.1

tot het verkrijgen van een exemplaar van de Bouwverordening

€ 44,10

1.7.3.2

tot het verkrijgen van een exemplaar van de Algemene plaatselijke

€ 44,10

verordening
1.7.3.3

tot het verkrijgen van aanvullingen op bovengenoemde verordeningen
alsmede overige verordeningen, per bladzijde

1.7.3.4

1.7.3.5

0,70

tot het verkrijgen van een exemplaar van een bestemmingsplan,
inhoudende de voorschriften, toelichting en bijlagen (excl. tekening):
-

bestaande uit meer dan 90 pagina’s
bestaande uit meer dan 45 pagina’s, maar niet meer dan 90 pagina’s

€ 45,05
€ 22,55

-

bestaande uit minder dan 45 pagina’s

€ 11,25

tot het verkrijgen van een exemplaar van de Welstandsnota met 2
plankaarten ( in kleur)

Hoofdstuk 8
1.8.1

€

€134,50

Vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke
beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, 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

€11,65
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1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
makelaars/taxateurs tot het vertrekken van en informatie ten behoeve van
€90,60

taxatieopdrachten, per aanvraag

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

€

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€

6,35

Hoofdstuk 10
1.10.1

Gemeentearchief

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

1.10.1.1

een afschrift, fotokopie of digitaal bestand van een in het gemeentearchief
berustend stuk, per pagina

€ 0,70

1.10.1.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verlenen van assistentie bij het maken van een kaart,
een bouwtekening of een topografische kaart per kwartier

1.10.3

€24,20

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van een
bestemmingsplankaart, een bouwtekening of een topografische kaart in de vorm
van een:

1.10.3.1

A-4 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 1,05

1.10.3.2

A-3 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 2,10

1.10.3.3

A-2 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 7,10

1.10.3.4

A-1 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€10,20

1.10.3.5

A-0 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€13,25

1.10.3.6

A-4, A-3, A-2, A-1 en A-0 formaat op plotterpapier

€13,25

1.10.3.7.

A-4, A-3, A-2, A-1 en A-0 formaat op filmmateriaal

€26,55

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een foto van de Beeldbank
Delfzijl per foto in oorspronkelijk formaat

€ 6,75

Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12

Gereserveerd
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

1.12.2

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€67,35

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

€16,80

Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15

Gereserveerd
Gereserveerd
Gereserveerd
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Hoofdstuk 16
1.16.1

Kansspelen

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

€56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,
per kansspelautomaat een bedrag van

€34,00

en een vast bedrag van

€22,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
kansspelen (loterijvergunning)

Hoofdstuk 17
1.17.1

Wet geluidhinder

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vaststelling van hogere grenswaarde(n) op grond van de
hoofdstukken V (zones rond industrieterreinen), VI (zones langs wegen) en VII
( zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder.

Hoofdstuk 18
1.18.1

€ 6,55

€740,00

Telecommunicatie en graafwerkzaamheden

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

1.18.1.3

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

Hoofdstuk 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

€ 31,70

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inzake
- Inrijverbod bord C1
-

1.19.4

€227,00

Verkeer en vervoer

1.19

1.19.3

€227,00

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 2:11, lid 1 van Algemene Plaatselijke
Verordening Delfzijl.

1.19.2

€227,00

Parkeerverbod bord E1

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

€ 10,95
€ 10,95
€ 31,70

voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) of een aanvraag tot
verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het
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BABW met medische keuring:
De volledige kosten van de medische keuring +
1.19.4.1

€ 18,90

tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van
het BABW zonder medische herkeuring of een aanvraag tot het verstrekken van
een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van
€ 18,90

het BABW:
1.19.5
1.19.6

tot het verkrijgen en het voor de eerste keer laten aanbrengen van een
gehandicaptenparkeerplaats voor particulieren per particulier

€202,50

tot het wijzigen van het kenteken bij een bestaande gehandicaptenparkeerplaats
voor particulieren per particulier

€ 45,50

1.19.7

Verkeerstellingen

1.19.7.1

De kosten van een verkeerstelling wordt bepaald op

1.19.7.2

Het tarief voor het beschikbaar stellen van gegevens van al bekende

€800,95

verkeerstellingen bedraagt:
-ten aanzien van verzoeken van politie
-ten aanzien van verzoeken inzake klachten burgers
-ten aanzien van verzoeken van (semi)overheid
-ten aanzien van verzoeken van commerciële bedrijven (25% kosten)
1.19.7.3

0,00
0,00

€ 0,00
€200,20

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen
van verkeerstellingen bedraagt:
- ten aanzien van verzoeken van politie

€

0,00

- ten aanzien van verzoeken inzake klachten burgers
- ten aanzien van verzoeken van (semi) overheid binnen de gemeente

€

0,00

50% van de kosten, zijnde
- ten aanzien van verzoeken van (semi) overheid buiten de gemeente

€400,45

100% van de kosten, zijnde
- ten aanzien van verzoeken van commerciële bedrijven 100%
1.19.8

€
€

€800,95
€800,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
verstrekken van inlichtingen betreffende plaats gehad hebbende aanrijdingen en
andere ongevallen per inlichting

Hoofdstuk 20
1.20.1

€ 12,50

Diversen

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

1.20.1.1
1.20.1.2

1.20.1.3
1.20.1.4

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

€6,75

afschriften, doorslagen, digitale bestanden of fotokopieën van stukken, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen per pagina

€0,70

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

€6,75

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

€6,75
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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

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 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de
werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden
waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen

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 aanvraag omgevingsvergunning

2.2

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

2.2.1

Om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

2.2.2

€211,90

Wanneer een vooroverleg wordt gevolgd door een aanvraag omgevingsvergunning
worden de leges ingevolge artikel 2.2.1 verrekend met de leges die worden
opgelegd naar aanleiding van deze aanvraag. Indien hieruit een negatief bedrag
voortkomt vindt er geen verrekening plaats.
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Hoofdstuk 3
2.3

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (na
ontvangst van de aanvraag is de aanvraag in behandeling genomen) 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 € 500.000,-- bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van:

2,15%
€56,20

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 500.000 en minder dan € 1.000.000
bedragen:

2,03%

van de bouwkosten;
2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 en minder dan € 2.500.000
bedragen:

1,91%

van de bouwkosten;
2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:
van de bouwkosten;

2.3.1.2

Welstandstoets

1,75%

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien
een welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met het bedrag dat door de
welstandscommissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht.
2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

10 %, met

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

een

indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na
aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

maximum
van € 1.000,-

van de op grond van dat onderdeel 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

€110,05

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,
en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in onderdeel 2.3.1:
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2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3

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

€314,40

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

€314,40

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

2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6

€628,80

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

€314,40

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

€314,40

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):

2.3.3.7

€1891,75

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):

2.3.3.8

€1891,75

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

€1891,75

wordt doorbroken):
2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,
en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3

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

€314,40

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

€314,40

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

2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6

€628,80

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

€314,40

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

€314,40

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):

2.3.4.7

€1891,75

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
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de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
2.3.4.8

€1891,75

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

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€1891,75

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in

€ 263,85

artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot
een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening
Gemeente Delfzijl aangewezen monument, waarvoor op grond van die
provinciale verordening of artikel 5 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:

€ 211,50

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:

€ 211,50

2.3.6.2

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

2.3.7

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

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 211,50

het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
g, van de Wabo bedraagt het tarief

€ 211,50

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van
aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 110,05

Uitweg/inrit

2.3.9

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

€ 110,05

Kappen

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de
Bomenverordening Delfzijl een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo,

€ 29,75

bedraagt het tarief:
2.3.11

Gereserveerd

2.3.12

Gereserveerd

2.3.13

Gereserveerd

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of
handeling:
2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo,

€ 168,45

bedraagt het tarief:
2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2,
tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond
van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing
verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

2.3.14.2.2

€ 168,45

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om
een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste
volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking
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met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
2.3.15.2

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

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, het bedrag
dat door de commissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

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 algemene maatregel

€139,25

van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de
aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de
Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17.3
2.3.17.4

Indien in het geval van planologische afwijking op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder c van de Wabo een ruimtelijke onderbouwing nodig is

€2142,10

Indien op verzoek door de gemeente een (postzegel) bestemmingsplan,
wijzigingsplan of uitwerkingsplan ten behoeve van een planologische

€3255,00

afwijking moeten worden opgesteld
2.3.17.5

Indien uit bureaustudie ten behoeve van ruimtelijke onderbouwing of
bestemmingsplan, blijkt dat extra veldwerk/onderzoek nodig is (bv op het
gebied van archeologie, ecologie, geluid, bodem, verkeer) dan worden
de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht conform vooraf
opgestelde begroting, danwel offertes.

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:
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2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven:

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

€ 314,40

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
2.5.1

Gereserveerd
Teruggaaf

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, 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

75%

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, maar voordat de vergunning is
verleend:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

50%

leges;
2.5.2

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

2.5.2.1

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 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning
geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

50%

leges.
2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

50%
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leges.
2.5.3.2

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

2.5.4

Teruggaaf bij het buitenbehandeling laten van een omgevingsvergunning voor bouw,
aanleg- en sloopactiviteiten

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.14 en 2.3.15
wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
2.7

Gereserveerd
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van
een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld,
€56,15

geringe wijziging in het project:

Hoofdstuk 8
2.8.1

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

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

€628,80

Wet ruimtelijke ordening
2.8.2

2.8.3

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

€620,55

Indien, op verzoek, door de gemeente een (postzegel) bestemmingsplan,
wijzigingsplan of uitwerkingsplan ten behoeve van een planologische afwijking

€3255,00

moeten worden opgesteld
2.8.4

Indien uit bureaustudie, ten behoeve van ruimtelijke onderbouwing of
bestemmingsplan, blijkt dat extra veldwerk/onderzoek nodig is (bv op het gebied
van archeologie, ecologie, geluid, bodem, verkeer) dan worden de daadwerkelijke
kosten in rekening gebracht conform vooraf opgestelde begroting, danwel offertes.

Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
2.10.1

Gereserveerd
Overig

De leges, genoemde in hoofdstuk 3 van Titel 2 van deze tarieventabel, behorende
bij de Legesverordening 2010, wordt verhoogd met een bedrag van €50,--. Indien
binnen twee weken na aanvang respectievelijk voltooiing van de
bouwwerkzaamheden schriftelijk melding is gedaan van zowel de aanvang als het
gereed zijn van de bouw, wordt een teruggaaf van deze €50,-- verleend.

2.10.2

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

€89,80
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1
3.1.1

Horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet :

3.1.2

* betrekking hebbende op vestiging van een nieuwe onderneming of overname
bestaande onderneming

€214,15

* betrekking hebbende op wijziging in de persoon van de leidinggevende
en/of beheerder

€ 84,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
gemeentelijk verlof voor het verstrekken van alcoholvrije drank voor het gebruik ter
plaatse

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 2
3.2.1

€132,20
€ 11,85

Organiseren evenementen of markten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om en
vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in art. 2:25 van
de Algemene plaatselijke verordening, indien het betreft::

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€112,20

3.2.1.2

overige evenement niet vallen onder artikel 3.2.1.1

€ 11,25

Hoofdstuk 3
3.3.1

Prostitutiebedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in
artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

Hoofdstuk 4

€643,35

Kinderopvang

3.4

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

3.4.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse

€627,40

opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
3.4.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

3.4.2.1

indien het een eerste opvanglocatie betreft

€532,15

3.4.2.2

indien het een tweede of volgende locatie betreft

€339,10

3.4.3

Indien de in 3.4.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van
twee weken na het in behandeling nemen ervan en er nog geen inspectie heeft
plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde leges

3.4.4

75 %

Indien de in 3.4.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van
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tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van
de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf van de op grond van
dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges
3.4.5

50 %

Indien de in 3.4.2.1 en 3.4.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen
termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan en er nog geen
inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
3.7.1

75 %

Gereserveerd
Gereserveerd
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

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

€11,25

Behoort bij raadsbesluit van 24 november 2016

griffier.
(O. Rijkens)
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