Legesverordening
tarieventabel 2017
Titel 1 Algemene dienstverlening

art.nr

1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2
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Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie
van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met
plechtigheid, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde
kosteloze tijdstippen, op:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag
iedere dag: een toeslag op het in 1.1.1.1 genoemde tarief:
indien er sprake is van een buitengewoon tijdstip als bedoeld in het
"Reglement burgerlijke stand"

1.1.2
1.1.2.1

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

1.1.3

het beschikbaar stellen van een getuige bij een huwelijksvoltrekking,
per getuige
het verstrekken van een verklaring huwelijksbevoegdheid als
opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand*

1.1.4

1.1.5

Het tarief bedraagt 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 (uittreksel burgerlijke stand) opgenomen in
het Legesbesluit akten burgerlijke stand*

tarief
2017

€ 491,00
€ 92,70

€ 28,00
€ 24,00
€ 22,90

€ 12,90

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

1.2.3.1

Het tarief bedraagt op basis van het 'Besluit Paspoortgelden' voor het
verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is*
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt*
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende
dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1
(zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is*
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt*
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van
de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is*
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€ 64,75
€ 51,45

€ 64,75
€ 51,45

€ 64,75

art.nr
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

1.2.7
1.2.8

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2
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voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt*
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen*
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is*
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt*
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges
vermeerderd met een bedrag van*
voor het thuisbezorgen van een document als genoemd in Hoofdstuk
2, op werkdagen(zodra deze voorziening mogelijk is)
bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten wordt het in
artikel 1.2.7. genoemde tarief voor maximaal 2 documenten
berekend.
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs*
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met*
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking (waaronder
uittreksels BRP)

1.5

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
gereserveerd (n.v.t.)

1.6

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming
persoonsgegevens
gereserveerd (n.v.t.)

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5
1.7.1.6
1.7.1.7

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van nota's/rapporten/stukken :
0 - 25 pagina's
25 - 50 pagina's
50 - 100 pagina's
100 - 200 pagina's
200 - 300 pagina's
300 of meer pagina's
op electronische gegevensdrager, per 100 mb
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tarief
€ 51,45
€ 51,45

€ 50,65
€ 28,60
€ 47,55

€ 5,00

€ 38,45

€ 34,10

€ 10,40

€ 10,30
€ 20,60
€ 41,25
€ 55,00
€ 82,50
€ 100,00
€ 30,25

art.nr
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2

1.8.1.3

1.8.2
1.8.2.1
1.8.2.2

1.8.3
1.8.3.1

1.8.3.2

1.9
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Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tarief

tot informatieverstrekking uit de kadastrale registraties via kadaster
online*
tot informatieverstrekking uit de kadastrale kaart in de vorm van een
bestand of een (grootformaat) plot, per besteedt kwartier of gedeelte
hiervan
tot herstel van, door de gemeente gemarkeerde kadastrale
grenspunten in de vorm van buizen per besteedt kwartier, of gedeelte
hiervan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

€ 14,80
€ 24,70

€ 49,40

om een huisnummerbeschikking, voor het eerste uur of gedeelte
daarvan
om een huisnummerbeschikking, indien de tijdsbesteding meer
bedraagt dan een uur, per kwartier of gedeelte daarvan boven het in
1.8.2.1 genoemde tarief
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

€ 99,00

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die
registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid,
van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen*
Het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op een
inzage in de gemeentelijke Wkpb-administratie, per besteedt kwartier
of gedeelte hiervan

€ 14,80

€ 24,70

€ 24,70

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
(verklaringen/bewijzen/legalisatie)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges
Gemeente *

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Rijk*

€ 33,85

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)
als opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand*
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
Het tarief bedraagt voor het schriftelijk verstrekken van gegevens
bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie
personen*

€ 12,80

1.9.3
1.9.4

1.10.1

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Het tarief bedraagt voor het op verzoek (niet zijnde een WOB verzoek)
doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende
stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, of gedeelte daarvan
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
(gereserveerd)
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€ 7,50

€ 5,65
€ 2,27

€ 24,70

art.nr
1.12
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Hoofdstuk 12 Leegstandwet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tarief

1.12.1

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

€ 51,20

1.12.2

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

€ 25,55

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
(gereserveerd)
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
(gereserveerd)

1.15
1.15.1

1.16.1

1.16.1.1
1.16.1.2
1.16.2

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 16 Kansspelen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in
artikel 30b en 30c van de Wet op de kansspelen:
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde
tijd*
voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor
onbepaalde tijd*
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)

€ 21,50

€ 226,50
€ 362,50
€ 21,50

Hoofdstuk 17 Kinderopvang(gereserveerd)

1.18.1

1.18.1.1

1.19
1.19.1

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip
en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4,
eerste lid, van de Telecommunicatiewet
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de
beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de
Telecommunicatiewet, wordt het tarief in 1.18.1 verhoogd met

€ 310,45

€ 372,45

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
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€ 44,55

art.nr
1.20.1
1.20.1.1
1.20.1.2
1.20.1.3
1.20.1.4
1.20.1.5
1.20.1.6
1.20.1.7
1.20.1.8
1.20.1.9

1.20.1.9a

1.20.1.10
1.20.1.11
1.20.1.12
1.20.2
1.20.2.1

1.20.2.2
1.20.2.3
1.20.2.4
1.20.2.5
1.20.2.6
1.20.2.7
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Hoofdstuk 20 Diversen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tarief

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges
Gemeente.D*
tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Rijk.D*
tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd - leges Gemeente.F*

€ 182,00

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd- leges Rijk.F*
tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Gemeente.E*
tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Rijk.E*
tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd - leges Gemeente.G*
tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd- leges Rijk.G*
tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als
bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)Leges Rijk.H*
tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als
bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)Leges Gemeente.H*
Het tarief bedraagt voor:
Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap
(enkelvoudig) A*
Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap
(gemeenschappelijk)B*
een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C*

€
€
€
€
€
€

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen:
Op A4-formaat
Op A3-formaat
Op A2-formaat
Op A1-formaat
Op A0-formaat
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een bouwvergunning(tot 100 A4 en 5 A0) op
een digitaal medium:

€ 673,00
€ 182,00
454,00
310,00
781,00
310,00
563,00
105,00

€ 21,00

€ 182,00
€ 310,00
€ 21,00

€ 0,55
€ 0,90
€ 9,80
€ 13,10
€ 13,70
€ 50,20

1.20.3

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze

€ 21,50

1.20.4

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek uitvoeren van
werkzaamheden, per besteed kwartier, of gedeelte daarvan

€ 24,70
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art.nr

2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.2

2.1.3

2.2

2.3
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning

tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
Aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of
voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de
omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in
deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken
of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
Bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk,
of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2012, of
zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het
bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt
in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Het tarief voor het in behandeling nemen van een concept- aanvraag
bedraagt
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de
verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de
aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra
toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige
volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.
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€ 294,95

art.nr
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3
2.3.1.1.4

2.3.1.2

2.3.2
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tarief
Bouwactiviteiten
€ 234,30
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,onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten: 2,94% van de bouwkosten met een
minimumbedrag van:
Ingeval er sprake is van een verleende vergunning wordt het
€ 89,50
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag, voor het vaststellen van
de (status) aanvang van bouwwerkzaamheden, verhoogd met
€ 89,50
Ingeval er sprake is van een verleende vergunning wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag, voor het vaststellen van
de (status) voltooiing van bouwwerkzaamheden, verhoogd met
€ 306.425
Het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag bedraagt maximaal
10%
Indien de aanvraag voor indiening is getoetst door een architect
voorkomend op de lijst met toegelaten architecten, waarmee is
voldaan aan de indieningsvereisten voor een balievergunning,
bedraagt de korting op het overeenkomstig artikel 2.3.1.1. berekende
bedrag
Achteraf ingediende aanvraag
Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen
van een activiteit wordt het onder 2.3.1.1 geheven legesbedrag
verhoogd met
Aanlegactiviteiten(het uitvoeren van een werk/werkzaamheden)
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten::

2.3.3

2.3.3.1
2.3.3.2

2.3.3.3
2.3.3.4

70%

€ 116,35

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 en en het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):
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€ 217,70
€ 217,70

€ 2.357,25
€ 217,70

art.nr
2.3.3.5
2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2

2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

2.3.4.9
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indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
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):
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag 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, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

tarief
€ 217,70
€ 217,70

€ 217,70

€ 217,70

€ 217,70
€ 217,70

toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
€ 2.357,25
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
€ 217,70
(tijdelijke afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
€ 217,70
(afwijking van exploitatieplan):
€ 217,70
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):
€ 217,70
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
€ 217,70
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van
gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening
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€ 116,35

art.nr
2.3.5
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tarief
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
2.3.5.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
€ 258,35
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten::
vermeerderd met een toeslag voor het bouwwerk met een oppervlakte
van:
2.3.5.1.1 0 t/m 100m2
€ 131,10
€ 131,10
2.3.5.1.2 101 t/m 500m2
€ 1,02
2.3.5.1.3 vermeerderd met een bedrag per m2, van
€ 655,50
2.3.5.1.4 501 t/m 2.000m2
€ 0,35
2.3.5.1.5 vermeerderd met een bedrag per m2, van
€ 1.638,70
2.3.5.1.6 2.001 t/m 5.000m2
€ 0,08
2.3.5.1.7 vermeerderd met een bedrag per m2, van
€ 2.292,90
2.3.5.1.8 5.001 t/m 50.000m2
€ 0,01
2.3.5.1.9 vermeerderd met een bedrag per m2, van
2.3.5.1.10 meer dan 50.000m2
€ 4.259,30
€ 0,01
2.3.5.1.11 vermeerderd met een bedrag per m2, van
2.3.5.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van
een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Brandbeveiligingsverordening, 10% van de op grond 2.3.5.1 t/m
2.3.5.1.11 verschuldigde leges
2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een tijdelijke
aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking hebbende op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
10 % van de op grond van 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.11 verschuldigde leges

2.3.6
2.3.6.1

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo
met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of een
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief,onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

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

€ 157,30

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument

€ 157,30

op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
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Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo,
op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale
verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die
provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief,onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsof dorpsgezicht
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening
of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo
Ingeval er sprake is van een verleende vergunning wordt het
overeenkomstig 2.3.7.1.1 berekende bedrag, voor het vaststellen van
de (status) aanvang van sloopwerkzaamheden, verhoogd met
Ingeval er sprake is van een verleende vergunning wordt het
overeenkomstig 2.3.7.1.1 berekende bedrag, voor het vaststellen van
de (status) voltooiing van sloopwerkzaamheden, verhoogd met

2.3.7.1

2.3.7.1.1

2.3.7.1.2

2.3.7.1.3
2.3.7.2

2.3.7.2.1

2.3.7.3

2.3.7.3.1

2.3.8

Asbestinventarisatierapport
Indien een asbestinventarisatierapport noodzakelijk is, wordt voor de
beoordeling van dit rapport het onder 2.3.7.1.1 genoemde tarief,
verhoogd met
Ingeval het onder 2.3.7.2 genoemde rapport meer dan 1 adres betreft
wordt het onder 2.3.7.2 genoemde tarief, per adres, verhoogd met
Indien een sloopveiligheidsplan noodzakelijk is, wordt voor de
beoordeling van dit plan het onder 2.3.7.1.1 genoemde tarief
verhoogd met
Ingeval het onder 2.3.7.3 genoemde plan meer dan 1 adres betreft
wordt het onder 2.3.7.3 genoemde tarief, per adres, verhoogd met
Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van
aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
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tarief
€ 128,10

€ 128,10

€ 89,50

€ 89,50

€ 50,70

€ 5,85

€ 50,70

€ 5,85

€ 116,35

art.nr
2.3.8.1
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Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik
daarvan te veranderen, waarvoor op grond van artikel 2.12 van de
Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist als
bedoeld in artikel 2.2. eerste lid onder e van de Wabo, bedraagt het
tarief

2.3.9

Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van
een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van
de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.12.1

vervallen
vervallen
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

tarief
€ 101,25

€ 107,40

€ 253,25

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
2.3.12.2

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

€ 253,25

het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor
habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief,
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 om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de
Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

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:
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€ 253,25

art.nr
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behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:
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, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten::
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,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten::

2.3.15

2.3.15.1

tarief
€ 253,25

€ 101,25

€ 101,25

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

2.3.15.2

waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.
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.

2.3.16.1
2.3.16.2
2.3.16.3

Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in
dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
Indien de resultaten ook digitaal conform SIKB 0101 zijn aangeleverd

€ 72,10
€ 49,85
25%

2.3.16.4

geldt op het in 2.3.16.1 genoemde tarief een korting van
Voor de beoordeling van de resultaten van een historisch onderzoek

€ 32,50

2.3.16
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Doorrekenen tarieven derden
Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van
bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen
bestuursorgaan of andere (rijks)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, van de Wabo,
het tarief welke door het betreffende aangewezen bestuursorgaan of
andere instantie in rekening wordt gebracht.

tarief

Welstand
De tarieven die voorgaand onder hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn genoemd
worden verhoogd met de kosten voor een welstandsadvies,
uitgebracht voor de specifieke activiteit of het project, verhoogd met
12% zijnde de kosten van het burgerlid dat namens de gemeente
zitting heeft in de welstandscommissie.
De advieskosten worden per activiteit en of project berekend, op basis
van de opgegeven (bouw)kosten, waarbij ingeval de adviesaanvraag
meerdere woningen betreft, de advieskosten per woning worden
berekend.
Etage- en galerijwoningen worden beschouwd als één blok. Het tarief
wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok. Voor de
toepassing van het vorenstaande wordt onder “bouwsom” verstaan
een opgave van de aannemingssom - zoals bedoeld in 2.1.1.2

2.3.18
2.3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in 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, van de Wabo:
2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven
2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen
bedenkingen moet afgeven:het tarief welke door het betreffende
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie in rekening wordt
gebracht

2.4.1.

€ 50,70

Hoofdstuk 4 Verhoging en vermindering
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning zonder alle daarbij
horende stukken is ingediend en de aanvraag bij de 1e indiening nietontvankelijk is en niet voldoet aan het vastgestelde toetsingsprotocol,
wordt het legesbedrag van 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,
verhoogd met:
5%
een percentage van
met een maximum van
€ 2.940,40
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2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.5.1

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.1.5
2.5.1.6
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Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning vooraf is gegaan
door een conceptaanvraag en de aanvraag overeenkomt met de
conceptaanvraag, bestaat aanspraak op vermindering van het
legesbedrag van 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 met het
legesbedrag dat op basis van artikel 2.2 is bepaald voor het in
behandeling nemen van de conceptaanvraag
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning vooraf is gegaan
door een planologische principe uitspraak en de aanvraag
overeenkomt met de principe uitspraak, bestaat aanspraak op
vermindering van het legesbedrag van 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 met
Hoofdstuk 4 heeft geen betrekking op de artikelen 2.3.1.1.2,
2.3.1.1.3, 2.3.7.1.2, 2.3.7.1.3, 2.3.17 en 2.3.18

tarief

€ 202,75

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag, buiten behandeling
laten of weigering van een omgevingsvergunning met uitzondering
van artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een activiteit of een project intrekt terwijl deze reeds in
behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges, met dien verstande dat altijd het
minimumbedrag verschuldigd blijft. De teruggaaf bedraagt:
indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch voor het verlenen van
de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;
indien de gevraagde vergunning wordt geweigerd
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;
Indien besloten wordt de vergunningaanvraag op grond van artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet te behandelen
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.1.2 wordt mede
verstaan een vernietiging van de beschikking bij rechterlijke
uitspraak.
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en
2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.
Indien de houder van een omgevingsvergunning, het bij de
vergunning meegestuurde formulier voor melding aanvang
bouw/sloop retourneert voor aanvang van de werkzaamheden,
bestaat aanspraak op vermindering van
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25%

15%

70%

€ 89,50

art.nr
2.5.1.7

2.5.1.8

2.7
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Indien de houder van een omgevingsvergunning, het bij de
vergunning meegestuurde formulier voor melding bouw/sloop gereed,
uiterlijk binnen 4 weken na gereedkomen bouw/sloop retourneert,
bestaat aanspraak op vermindering van
De artikelen 2.5.1 t/m 2.5.1.6 zijn niet van toepassing op artikel
2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.7.1.2, 2.3.7.1.3 en 2.4.1

tarief
€ 89,50

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
Gereserveerd
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van
wijziging project
Indien een aanvraag tot verkrijging van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend
bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan
nog geen gebruik is gemaakt en deze is ingediend binnen 2 jaar na
het onherroepelijk worden van het oorspronkelijke bouwplan, worden
de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met
het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van de
tariefsberekening onder 2.3.1.1, met dien verstande dat altijd het
minimale bedrag verschuldigd blijft.
Het vorenstaande vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is
dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan
sprake is.

2.7.1

2.7.2

2.8.1

2.8.1.1

Indien een aanvraag tot verkrijging van een omgevingsvergunning
een voortzetting is van een eerder ingediend bouwplan waarvoor de
vergunning is geweigerd of ingetrokken of dat niet is behandeld,
worden de voor de oorspronkelijke aanvraag tot verkrijging van een
omgevingsvergunning 'activiteit bouwen' geheven leges verrekend
met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van de
tariefberekening onder 2.3.1.1, met dien verstande dat altijd het
minimale bedrag verschuldigd blijft
Indien een aanvraag tot verkrijging van een omgevingsvergunning
(activiteiten genoemd in artikelen 2.1. en 2.2 van de Wabo muv
activiteit bouw) betrekking heeft op een eerder ingediende aanvraag
om omgevingsvergunning die is geweigerd of ingetrokken, en deze
aanvraag binnen een jaar na deze aanvraag wordt ingediend, worden
de leges geheel verrekend
Het vorenstaande vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is
dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan
sprake is.
Hoofdstuk 8 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 Wet ruimtelijke ordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in 2.8.1 en
dit bestemmingsplan passend is binnen vastgestelde
beleidsuitgangspunten (conform wijzigingsprocedures uit vml.
bestemmingsplan Buitengebied De Wolden)
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€ 2.248,00

€ 616,65

art.nr
2.8.2

2.8.3
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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 en b, van de Wet ruimtelijke ordening
Het tarief bedraagt voor in het behandeling nemen van een verzoek
om een planologische principe-uitspraak

tarief
€ 616,65

€ 294,95

Hoofdstuk 9 (gereserveerd)

2.10

2.10.1

2.10.2
2.10.3
2.10.4

Hoofdstuk 10 Overige
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van inlichtingen uit het bestemmingsplan en
bodem- en milieuinformatie per verstrekking
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van informatie uit
het gemeentelijk
bodeminformatiesysteem:
per kwartier of gedeelte daarvan, op basis van het daarvoor
beschikbaar gestelde formulier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking
wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend en na

€ 103,80

€ 24,70
€ 101,45

beoordeling blijkt dat de gevraagde activiteit vergunningvrij kan
worden uitgevoerd en de aanvraag daardoor niet verder wordt
behandeld wordt voor deze aanvraag geen leges in rekening gebracht.

3.1.1

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 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

€ 189,85

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding
als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 63,30

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

€ 75,95

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding
tot het opstellen of wijzigen van een aanhangsel bij de Drank- en
Horecavergunning

€ 63,30

3.2.1

3.2.1.1
3.2.1.2

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning voor het organiseren van een evenement als
bedoeld artikel 2, eerste lid, van de Evenementenverordening , indien
het betreft:
een C-evenement
een A- of B-evenement
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€ 149,90
€ 21,50

art.nr
3.3
3.3.1

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2

3.3.2.1
3.3.2.2

3.6

3.6.1
3.6.2
3.6.2.1
3.6.3
3.6.3.1
3.6.4
3.6.4.1
3.6.5
3.6.5.1
3.6.6
3.6.6.1
3.6.7

3.6.8

3.7
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Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
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, eerste lid, van de Algemene plaatselijke
verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend
een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als
bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke
verordening:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

tarief

€ 943,00
€ 652,00

€ 82,35
€ 82,35

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
(gereserveerd)
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening
(gereserveerd)
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
€ 258,35
tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in in artikel
2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
vermeerderd met een toeslag voor het bouwwerk met een oppervlakte
van:
0 t/m 100m2
€ 131,10
€ 131,10
101 t/m 500m2
€ 1,02
vermeerderd met een bedrag per m2, van
€ 655,50
501 t/m 2.000m2
€ 0,35
vermeerderd met een bedrag per m2, van
€ 1.638,70
2.001 t/m 5.000m2
€ 0,08
vermeerderd met een bedrag per m2, van
€ 2.292,90
5.001 t/m 50.000m2
€ 0,01
vermeerderd met een bedrag per m2, van
meer dan 50.000m2
€ 4.259,30
€ 0,01
vermeerderd met een bedrag per m2, van
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van
een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Brandbeveiligingsverordening, 10% van de op grond 3.6 t/m 3.6.6.1
verschuldigde leges
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een tijdelijke
aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.4
van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, 10 % van de op
grond van de op grond van 3.6 t/m 3.6.6.1 verschuldigde leges
Hoofdstuk 7 Standplaatsvergunningen
Het tarief bedraagt voor de afgifte van een standplaatsvergunning als
bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 4 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, voor 2 dagen of meer
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€ 98,35

art.nr
3.8
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of
andere beschikking
Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2016, nr
De griffier van De Wolden,
* = wettelijk tarief of tarief derden
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tarief
€ 21,50

