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Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

 
1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registra-

tie van een partnerschap op:  

1.1.1.1  Maandag tot en met vrijdag 

a. op het gemeentehuis 

 

€  301,70 

 b. op locatie €  208,00 

1.1.1.2 Maandag om 09.30 en 10.00 uur (bruidspaar + maximaal  

4 getuigen) €      0,00 

1.1.1.3 Zaterdag 

a. het gemeentehuis om 10.30 uur of 11.30 uur €  405,75 

 b. op locatie €  312,12 

1.1.2  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registra-

tie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 

64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek  €  339,65 

1.1.3  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje,  

partnerschapsboekje of duplicaat-boekje in een normale uitvoering 

bedraagt   €    15,90 

1.1.4 Het tarief voor het verkrijgen van een verklaring huwelijksbevoegd-

heid bedraagt €    23,60 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het vertrekken van een afschrift uit de registers van de 

burgerlijke stand €    13,40 

1.1.6 Het tarief voor het inhuren van een gemeenteambtenaar als getuige 

bedraagt, per ambtenaar €    26,00 

1.1.7 Het tarief voor een huwelijk op locatie waar gebruik wordt gemaakt 

van een trouwambtenaar elders in dienst €    83,25 
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Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

 
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 

 € 71,35 

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leef-

tijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

 € 53,95 

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 

 € 71,35 

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leef-

tijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

 € 53,95 

1.2.3 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdo-

cument voor vreemdelingen (geldig max. 5 jaar) 

  

  € 53,95 

1.2.4 van een Nederlandse identiteitskaart:   

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

of ouder is (geldig 10 jaar) 

 € 56,80 

1.2.4.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leef-

tijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldig 5 jaar) 

 € 29,95 

1.2.5 Voor de spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en 

met 1.2.4 genoemde documenten, de in die onderdelen ge-

noemde leges vermeerderd met een bedrag van  

 € 48,60 
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Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

 
1.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs €   39,75 

1.3.2  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 

vermeerderd met €   34,10 
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP) 

 
1.4.1  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking 

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de 

BRP moet worden geraadpleegd.  

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.4.2.1  tot het verstrekken van een afschrift uit de BRP €    10,00 

1.4.2.2  tot het verstrekken van een persoonslijst aan de ingeschrevene €    20,20 

1.4.2.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk ver-

strekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het 

Besluit basisregistratie personen. €      7,50 
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Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoons-
gegevens (vervallen) 
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Hoofdstuk 6 Bestuursstukken 

 
1.6.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verstrekken van:  

1.6.1.1  een afschrift van de programmabegroting van de gemeente €   39,40 

1.6.1.2  een afschrift van de gemeenterekening €   39,40 

1.6.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.6.2.1  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de 

verslagen (besluitenlijst) van de raadsvergaderingen en op de overi-

ge stukken behorende bij de raadsvergaderingen uitgezonderd de 

hiervoor onder 1.6.1 genoemde stukken:  

1.6.2.1.1  thuis bezorgd €   66,50 

1.6.2.1.2  afgehaald ter secretarie €   33,80 

1.6.2.2  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de 

verslagen van de commissievergaderingen en op de overige stukken 

behorende bij de commissievergaderingen:  

1.6.2.2.1  thuis bezorgd €   66,50 

1.6.2.2.2  afgehaald ter secretarie €   33,80 

1.6.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verstrekken van:  

1.6.3.1  een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina €     0,30 

1.6.3.2  een afschrift van een beleidsnota per pagina €     0,30 
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Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie 

 
1.7.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.7.1.1  tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestem-

mingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, struc-

tuurplan of stadsvernieuwingsplan:  

1.7.1.1.1  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde €     0,30 

1.7.1.1.2 In formaat A3 €     0,45 

1.7.1.2 tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestem-

mingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, struc-

tuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk €     2,25 

1.7.2  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de 

geautomatiseerde kadastrale registers voor ieder daaraan besteed 

kwartier €   21,15 

1.7.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.7.3.1  het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beper-

kingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet ken-

baarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken 

van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in arti-

kel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen per uittreksel of per verklaring €     7,65 

1.7.3.2 Om informatie uit het Kadastrale register via Kadaster On- Line de 

door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten + een toeslag 

van € 19,95 per kwartier voor het verstrekken van informatie uit en 

over de niet gemeentelijke beperkingen  

1.7.3.3  Om een toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier €   21,15 
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Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken 

 
1.8  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.8.1  tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag €    41,35 

1.8.2  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening €    10,80 

1.8.3 Naturalisatie enkelvoudig (standaard). €   881,00 

1.8.4 Naturalisatie gemeenschappelijk (standaard). €1.124,00 

1.8.5 Naturalisatie enkelvoudig (verlaagd). €   655,00 

1.8.6. Naturalisatie gemeenschappelijk (verlaagd). €   899,00 

1.8.7 Naturalisatie mee naturaliserende minderjarigen. €   130,00 

1.8.8 Optie, enkelvoudig €   187,00 

1.8.9 Optie, gemeenschappelijk €   319,00 

1.8.10 Optie, mede opterende minderjarige €    21,00 
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Hoofdstuk 9 Gemeentearchief 

 
1.9.1  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in 

de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan 

besteed kwartier €   21,15 

1.9.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van:  

1.9.2.1  een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend 

stuk, per pagina €     0,30 
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Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 

 
1.10  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.10.1  tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in 

artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet €   31,70 

1.10.2  tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld 

in hoofdstuk 2 van de Huisvestingswet  

1.10.2.1  voor een sociale huurwoning (per jaar) €   31,70 

1.10.2.2 voor sociale koopwoning (per jaar) €   31,70 

1.10.3 Bij verlenging van een inschrijving vallend onder 1.10 bedraagt het 

tarief (per jaar) €   15,90 
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Hoofdstuk 11 Leegstandwet 

 
1.11  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.11.1  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

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

Leegstandwet €   42,25 

1.11.2  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woon-

ruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet €   21,15 
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Hoofdstuk 12 Standplaatsen 

 
1.12  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van:  

1.12.1  een vergunning om in de gemeente te mogen venten voor een dag €    16,25 

1.12.2 een tijdelijke standplaatsvergunning voor een dag €    16,25 

1.12.3 een standplaatsvergunning per kalenderjaar €  403,00 

1.12.4  een standplaatsvergunning per kalenderjaar (inclusief bijdrage in 

energiekosten)  €  486,00 
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Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet 

 
1.13  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van:  

1.13.1  een ontheffing, vrijstelling of vergunning ingevolge de Winkeltijden-

wet  €    33,80 
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Hoofdstuk 14 Kansspelen 

 
1.14.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als be-

doeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  

1.14.1.1  voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat €    66,05 

1.14.1.2  voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelauto-

maten   €    25,90 

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waar-

voor de vergunning geldt, en een bedrag van   €    38,85 

1.14.1.3 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode 

van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd €  259,00 

1.14.1.4 voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een 

periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de 

eerste speelautomaat 

en voor iedere volgende speelautomaat 

€  103,00 

€  156,00 

1.14.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 

van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) €    33,80 

1.14.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 

van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) €    33,80 
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Hoofdstuk 15 Telecommunicatie 

 
1.15.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een mel-

ding 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 €  163,35 

1.15.1.1  indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden 

tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de 

aanbieder van het netwerk, verhoogd met €    29,25 

1.15.2  indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status 

van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de vooraf-

gaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de mel-

der meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het 

college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  

1.15.3  Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2 is uitgebracht, wordt 

een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de 

dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, 

tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrok-

ken.  

1.15.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of een an-

dere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk 

een tarief is opgenomen €   163,35 
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Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 

 
1.16 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

1.16.1 Tot het verlenen van een ontheffing als bedoel in artikel 87 van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 €    37,15 

1.16.2 Tot het verlenen van een ontheffing als bedoel in artikel 9.1 van de 

Regeling voertuigen €    37,15 

1.16.3 Tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als be-

doeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inza-

ke het wegverkeer (BABW) €    32,80 

1.16.3a Een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer waarbij 

een medische keuring door een onafhankelijk indicatieadviesbureau 

nodig is €  137,25 

1.16.3b Invalideparkeerplaats op kenteken €  255,00 

1.16.3c Wijzigen kenteken invalideparkeerplaats €    58,35 

1.16.3.1 Als op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.16.3 

afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 60% 

van de geheven leges verleend.  

1.16.4 Tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing voor de blau-

we/parkeerzone voor particulieren, welke daarvoor in aanmerking 

komen in overeenstemming met het geldende beleid €     37,15 

1.16.5 Tot het verstrekken of wijzigen van een ontheffing voor de spitsaf-

sluiting Voskuilerdijk €     37,15 

1.16.6 Tot het verstrekken of wijzigen van een ontheffing voor het inrij-

verbod Ekris €     37,15 

1.16.6a wanneer er, ten behoeve van lid 1.16.5 en 1.16.6, meer dan 10 

ontheffingen tegelijkertijd worden aangevraagd, wordt vanaf de 

10e ontheffing, 50% van de leges in rekening worden gebracht.  

1.16.7 Vervallen  

1.16.7a Vervallen  

1.16.7b Vervallen  

1.16.7c Vervallen   

1.16.8 Een bijzondere toestemming voor het lossen en laden van goe-

deren op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouw-

de kom €    82,95 

1.16.9 Een bijzondere toestemming voor het lossen en laden van goe-

deren op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouw-

de kom gelijktijdig en tezamen met een eenmalige ontheffing van 

de vastgestelde route voor de transport van gevaarlijke stoffen €  171,15 

1.16.10 Indien binnen twee weken na het in behandeling nemen van de 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of bijzondere toe-

stemming deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op de aanvraag 

teruggaaf van 75% van de overeenkomstig 1.16.7 t.m. 1.16.9 ge-

heven leges verleend.   

1.16.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste 

aanvraag, of wijziging, conform de parkeerverordening Wouden-

berg voor  

 - Parkeervergunning €    37,15 

 - Parkeervergunning voor een bezoeker €    37,15 
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Hoofdstuk 17 Algemene Plaatselijke Verordening 

 
1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van:  

1.17.1.1 een vergunning tot het maken van muziek hetzij op straat, hetzij in 

hotels, restaurants en andere voor publiek toegankelijke inrichtin-

gen en lokaliteiten (een muziekvergunning) voor:  

1.17.1.1.1 een dag €      11,20 

1.17.1.1.2 een week €      33,75 

1.17.1.1.3 een maand €      67,60 

1.17.1.1.4 een kwartaal €      78,85 

1.17.1.1.5 een halfjaar €      90,10 

1.17.1.1.6 een jaar €    101,40 

1.17.1.2 vervallen  

1.17.1.2.1 een dag €      11,20 

1.17.1.2.2 een week €      33,75 

1.17.1.2.3 een maand €      67,60 

1.17.1.2.4 een kwartaal €      78,85 

1.17.1.2.5 een halfjaar €      90,10 

1.17.1.2.6 een jaar €    101,40 

1.17.1.3 een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend hou-

den van inrichtingen als bedoeld in artikel 2:37, eerste lid onder a, 

van de APV, geldig (ontheffing sluitingsuur) voor:   

1.17.1.3.1 een dag €      11,20 

1.17.1.3.2 een week €      33,75 

1.17.1.3.3 een maand €      67,60 

1.17.1.3.4 een kwartaal €      78,85 

1.17.1.3.5 een halfjaar €      90,10 

1.17.1.3.6 een jaar €     101,40 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het afgeven van een vergunning tot het:  

1.17.2.1 plaatsen van lichtreclame €      56,30 

1.17.2.2 plaatsen van aankondigingsborden €      56,30 

1.17.2.3 verkoop van vuurwerk €    112,60 

1.17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een vergunning op basis van de Alge-

mene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in 

dit hoofdstuk of in titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese 

dienstenrichtlijn onder hoofdstuk 2 organiseren van evenementen   

een tarief is opgenomen  €      28,15 
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Hoofdstuk 18 Diversen 

 
1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een verklaring in het kader van de 

regeling beëindiging veehouderijtakken (RVB) €      33,75 

1.18.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verstrekken van inzage in en afschriften uit het be-

stand van Sociale Zaken €    275,90 

1.18.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een plattegrond €        3,60 

1.18.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag voor de afgifte van:  

1.18.4.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief 

is opgenomen, per pagina €        5,60 

1.18.4.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke rege-

ling een tarief is opgenomen:  

1.18.4.2.1 A4 (afmeting 21 x 29,7 cm) €        0,40 

1.18.4.2.2 A3 (afmeting 29,7 x 42 cm) €        0,80 

1.18.4.2.3 A2 (afmeting 42 x 59,4 cm) €        8,95 

1.18.4.2.4 A1 (afmeting 59,4 x 84,1 cm) €      10,20 

1.18.4.2.5 A0 (afmeting 84,1 x 118,9 cm) €      11,25 

1.18.4.3 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opge-

nomen per pagina €        5,60 

1.18.4.4 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moe-

ten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, 

per pagina €        5,60 

1.18.4.5 voor het vervaardigen van een kleurenafdruk:  

1.18.4.5.1 A4 (afmeting 21 x 29,7 cm) €        1,15 

1.18.4.5.2 A3 (afmeting 29,7 x 42 cm) €        2,30 

1.18.4.5.3 A2 (afmeting 42 x 59,4 cm) €        8,95 

1.18.4.5.4 A1 (afmeting 59,4 x 84,1 cm) €      10,20 

1.18.4.5.5 A0 (afmeting 84,1 x 118,9 cm) €      11,25 

1.18.4.6 voor het vervaardigen van een digitaal aangeleverd document 

(plotten):  

1.18.4.6.1 A4 (afmeting 21 x 29,7 cm) €        0,40 

1.18.4.6.2 A3 (afmeting 29,7 x 42 cm) €        0,80 

1.18.4.6.3 A2 (afmeting 42 x 59,4 cm) €        8,95 

1.18.4.6.4 A1 (afmeting 59,4 x 84,1 cm) €      10,20 

1.18.4.6.5 A0 (afmeting 84,1 x 118,9 cm) €      11,25 

1.18.4.7 voor het vervaardigen van een digitaal aangeleverd document 

(scannen):  

1.18.4.7.1 A2-A1-A0 (exclusief archiefonderzoek) per stuk €        2,70 

 



 

tarieventabel Legesverordening 2019 -20- 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefom-

geving/ 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 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 werkzaamhe-

den 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 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren 

werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkos-

ten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, 

uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of ge-

wijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerk-

zaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten ver-

staan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou 

moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouw-

werk waarop de aanvraag betrekking heeft;  

2.1.1.3 sloopkosten:  

 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 sloopkosten, de 

omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of ge-

deeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel on-

der sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het eco-

nomisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van 

het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschre-

ven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo be-

doeld.  

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.  
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Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaan-
vraag/principeverzoek 

 
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag:  

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 

en alleen bij strijdigheid planologisch regiem niet zijnde activiteiten 

vallende onder artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de 

Wabo €   513,40 

2.2.2 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of 

een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 

en alleen bij strijdigheid planologisch regiem vallende onder artikel 

4 bijlage II Bor (planologische kruimelgevallen waar om een B&W 

besluit wordt verzocht)  €   256,75 

2.2.3 tot toetsing en afschrift beoordeling nog beschikbare ruimte ver-

gunningsvrij bouwen   €     79,60 

2.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsver-

gunning:        25 % 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag 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 overeenkom-

stig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, hande-

ling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  

2.3.1 Bouwactiviteiten (exclusief Tariefregeling MooiSticht 

(welstand)  

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 € 200.000 bedragen: €   171,15 

 vermeerderd met:      2,40 % 

 van de bouwkosten;  

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:  

 dan komt er een percentage boven het maximale tarief van  

klasse 1. 

vermeerderd met:      2,20 % 

van de bouwkosten;  

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:  

 dan komt er een percentage boven het maximale tarief van  

klasse 2. 

vermeerderd met:      2,00 % 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:  

 dan komt er een percentage boven het maximale tarief van  

klasse 3. 

vermeerderd met:       1,80 % 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:  

 dan komt er een percentage boven het maximale tarief van  

klasse 4. 

vermeerderd met:       1,60 % 

2.3.1.2 Welstandstoets  

 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt 

in verband met een toetsing aan welstandscriteria, indien:  

2.3.1.2.1 hierover niet het advies van een externe welstandcommissie 

(MooiSticht) behoeft te worden ingewonnen, verhoogd met €     50,80 

2.3.1.2.2 Hierover het advies van de externe welstandcommissie (Wel-

stand en Monumenten Midden Nederland) moet worden inge-

wonnen, verhoogd met het vervolgens de bij deze tarieventabel 

behorende bijlage “MooiSticht”  

2.3.1.2A Extra Welstandstoets  

2.3.1.2A.1 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, 

in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria, indien 

bij de aanvraag van een omgevingsvergunning het bouwplan 

niet voldoet aan de gestelde criteria in de welstandsnota, ver-

hoogd met werkelijk gemaakte welstandskosten;                 

2.3.1.2B.1 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, 

in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria, indien 

zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voor-

doen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets 

noodzakelijk is, verhoogd met werkelijk gemaakte welstandskos-

ten;    
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2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie  

 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 

wordt indien de aanvraag van een omgevingsvergunning 

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld 

wanneer een advies van de agrarische commissie wordt beoor-

deeld, verhoogd met werkelijk doorberekende kosten agrari-

sche commissie;              

2.3.2 Aanlegactiviteiten  

 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: €    342,25 

2.3.2.1 Het tarief voor kapactiviteiten van houtopstanden is gelijk aan 

het tarief voor kappen zoals genoemd in artikel 2.3.9.  

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik  

2.3.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der c, van de Wabo, bedraagt het tarief:  

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo 

wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 

 

€    171,10 

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

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): €    342,25 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse afwijking): €  3.422,65 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking): €    342,25 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toe-

gepast (afwijking van exploitatieplan): €    342,25 

2.3.3.6 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 arti-

kel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van provinciale regelgeving): €    342,25 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en arti-

kel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van nationale regelgeving): €    342,25 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toe-

gepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): €    342,25 

2.3.3.9 Artikel 2.3.3, lid 1 t/m 8 is niet van toepassing indien deze kos-

ten worden verhaald op basis van een anterieure overeenkomst 

alsmede bij toepassing van een vastgesteld exploitatieplan.  

2.3.4 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie 

tot brandveiligheid  

2.3.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der d, van de Wabo, bedraagt het tarief:  

2.3.4.1.1 Gebouwen of inrichtingen waarin bedrijfsmatig of in het kader 

van verzorging nachtverblijf wordt verschaft:  

2.3.4.1.1.1 groepszorgwoning/zorgclusterwoningen  €     997,75 

2.3.4.1.1.2 gezondheidsdiensten €     997,75 

2.3.4.1.1.3 klinieken €  2.669,00 

2.3.4.1.1.4 ziekenhuis €  9.709,00 

2.3.4.1.1.5 verpleegtehuis/ bejaardenoord €  4.502,00 

2.3.4.1.1.6 hotel met een oppervlakte:  

2.3.4.1.1.6.1 tot en met 600 m² €  2.588,00 

2.3.4.1.1.6.2 van meer dan 600 m² €  2.669,00 

2.3.4.1.1.7 pension/ nachtverblijf met een oppervlakte:  

2.3.4.1.1.7.1 tot en met 600 m² €  1.752,00 
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2.3.4.1.1.7.2 van meer dan 600 m² €  2.669,00 

 

2.3.4.1.1.8 kampeerterrein/ jachthaven met een oppervlakte:  

2.3.4.1.1.8.1 tot en met 1.200 m² €     754,50 

2.3.4.1.1.8.2 van meer dan 1.200 m² tot en met 3.000 m² €  1.171,00 

2.3.4.1.1.8.3 van meer dan 3.000 m² €  1.590,00 

2.3.4.1.1.9 penitentiaire inrichting €  2.925,00 

2.3.4.1.2 Gebouwen of inrichtingen waarin dagverblijf wordt verschaft:  

2.3.4.1.2.1 onderwijsinstelling €    997,80 

2.3.4.1.2.2 kinderdagverblijf €    997,80 

2.3.4.1.2.3 peuterspeelzaal €    997,80 

2.3.4.1.2.4 dagopvang gehandicapte personen €    997,80 

2.3.5 Activiteiten met betrekking tot monumenten of be-

schermde stads- of dorpsgezichten  

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd mo-

nument 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 Erf-

goedverordening Gemeente Woudenberg 2010 aangewezen 

monument, waarvoor op grond van die artikel 10, tweede lid, 

van die gemeentelijke verordening een vergunning of onthef-

fing is vereist, bedraagt het tarief:  

2.3.5.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzi-

gen van een monument: €    171,10 

2.3.5.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een mo-

nument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 

gebracht: €    171,10 

2.3.5.2 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 de Erfgoedverordening Gemeente Woudenberg 2010 

aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eer-

ste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die ge-

meentelijke verordening een vergunning of ontheffing is ver-

eist, bedraagt het tarief: €    171,10 

2.3.6.1 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in be-

schermd stads- of dorpsgezicht  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:  

2.3.6.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersveror-

dening 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: €    171,10 

2.3.6.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouw-

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in 

artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, €    171,10 

2.3.7 Asbesthoudende materialen  

 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 bedraagt het 

tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrek-

king heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthou-

dend product aanwezig is: €      42,80 

2.3.8 Uitweg/inrit  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van 

een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.12 

van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of €    155,40 
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ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eer-

ste 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 artikel 4.11 van de Algemene 

plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is ver-

eist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, 

van de Wabo, bedraagt het tarief: €     104,90 

2.3.10 Handelsreclame  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aan-

kondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, zichtbaar is 

vanaf de voor het publiek toegankelijke plaats, waardoor inge-

volge een bepaling in artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening een vergunning of ontheffing vereist, en indien 

niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 

2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:  

2.3.10.1 indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die 

handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, 

onder h, van de Wabo: 

 

 

€      85,60 

2.3.10.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerech-

tigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedo-

gen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt ge-

maakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, 

onder h, van de Wabo:  

2.3.11 Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op handelingen waarvoor een ontheffing nodig is, be-

draagt het tarief: 

 

 

€    171,10 

2.3.12 Vervallen  

2.3.13 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:  

2.3.13.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewe-

zen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 

fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on-

der i, van de Wabo, bedraagt het tarief: €    171,10 

2.3.13.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke ver-

ordening of waterschapsverordening aangewezen categorie 

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefom-

geving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, 

bedraagt het tarief:  

2.3.13.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat 

op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergun-

ning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden 

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in 

geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevings-

vergunning bedraagt het tarief: €    171,10 

2.3.13.2.2 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 werk-  
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dag schriftelijk is ingetrokken. 

2.3.14 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:  

2.3.14.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een be-

schikking 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 betrek-

king heeft;  

2.3.14.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een be-

schikking 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 be-

trekking heeft.  

2.3.15 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:  

2.3.15.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport €    100,00 

2.3.15.2 

2.3.15.2A 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 

voor een (historisch) bodem informatieverzoek 

€    100,00 

€      70,00 

 

2.3.16 

(bodemloketvraag) 

Advies  

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van 

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wette-

lijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie 

advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van 

de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: €      67,50 

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen  

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van 

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een ander bestuursor-

gaan  een verklaring van geen bedenkingen moet geven: 

€    256,75 
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Hoofdstuk 4 Vermindering 

 
2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan 

door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een con-

ceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoem-

de aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het voor-

overleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges 

in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen 

van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofd-

stuk 3. 
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Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

 
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergun-

ning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aan-

leg- 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 geno-

men 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 vier  

weken na het in behandeling nemen ervan       30 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges;  

2.5.1.2  indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in be-

handeling nemen ervan       20 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges;  

   

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergun-

ning 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 aan-

vraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de ver-

gunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De terug-

gaaf bedraagt:       10 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

   

2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergun-

ning 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 sloopactivitei-

ten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 wei-

gert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. 

De teruggaaf bedraagt:       10 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede ver-

staan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is 

verleend bij rechterlijke uitspraak. 

 

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf  

 Een bedrag minder dan € 35,00 wordt niet teruggegeven.  

   

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkin-

gen 

 

 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 

2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend. 
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Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

 
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsver-

gunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de 

Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: €     85,60 
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Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging 
project  

 
2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van 

een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het 

project: €      85,60 
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Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

 
2.8.1 

 

 

2.8.1.1 

 

2.8.1.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in 

artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: 

ten behoeve van een enkelvoudige functiewijziging en/of voor 

maximaal twee woningen 

ten behoeve van overige 

€  3.423,00 

€  6.161,00 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in 

artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening €  4.107,00 
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Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking 

 
2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:  €     171,10 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese 

dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 

 
3.1.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 

van de Drank- en Horecawet  

 

€    331,20 

3.1.2 

 

 

 

 

3.1.3 

 

3.1.4 

 

3.1.5 

 

 

 

3.1.6 

Voor een ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 37 

t/m 44 en 74 van de Drank- en Horecawet geldt het tarief dat is 

opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horeca-

wet (besluit van 13 juli 1967, Stb 404) of zoals dit besluit laatste-

lijk is vervangen of gewijzigd 

indien de vergunning een nieuwe inrichting betreft, wordt dit be-

drag vermeerderd met 

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing van ar-

tikel 35 van de Drank- en Horecawet 

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een vergunning tot 

het exploiteren van een horecabedrijf op een andere naam, indien 

het horecabedrijf door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde 

wijze wordt voortgezet 

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de leidinggevende(n) op 

de drank en horecavergunning   

€      68,60 

 

€      42,85 

 

 

 

 

€      85,60 

 

€      56,30 

 

Hoofdstuk 1a Horeca-exploitatievergunning 

   

3.1a.1  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning 

als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verorde-

ning:  

3.1a.1.1 voor inrichtingen waarvoor tevens ingevolge artikel 3 van de 

Drank- en horecawet vergunning is aangevraagd/verleend €    108,25 

3.1a.1.2 voor inrichtingen die niet vallen onder de Drank- en horecawet €    332,20 

3.1a.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van een horeca-exploitatievergunning als 

bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening, 

al dan niet in combinatie met een aanvraag voor de uitoefening 

van een horecabedrijf/slijtersbedrijf als bedoeld in artikel 3 van de 

Drank- en horecawet, voor een bestaande inrichting, waarbij alleen 

de leidinggevende wijzigt: €      56,30 
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen  

 
3.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag om 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 Meldingsplichtige evenementen (kleinschalige evenementen) €        0,00 

3.2.1.2 Categorie A: Reguliere evenementen €      74,30 

3.2.1.3 Categorie B: Evenementen met een verhoogde aandacht €    371,45 

3.2.1.4 Categorie C: Risico evenementen €    594,25 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het ter beschikbaar stellen van de onder-

staande zaken tijdens evenementen  

  per dranghek (borg € 50) €        2,65 

  brengen en ophalen van de dranghekken door medewerkers 

van de gemeente €      53,05 

  marktkramen en verkeersborden (borg € 50) €        2,65 

  verkeershesjes (borg € 50) €        1,05 

  noodstroomaggregaat, exclusief brandstof (borg € 100) €      53,05 

3.2.3 Voor een algemeen nut beogende instelling of non-profit instelling 

die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van 

activiteiten van maatschappelijke, sociale en culturele aard en 

waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwil-

ligers worden leges geheven van 50% van de bedragen zoals ge-

noemd in de artikelen 3.2.1.2, 3.2.1.3 en 3.2.1.4.   
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Hoofdstuk 3 Kinderopvang  

3.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag tot:  

3.3.1.1 het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of 

buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 

1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang  €     541,20 

3.3.1.2 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, twee-

de lid van de Wet kinderopvang                                                         €     108,25 
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Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of an-
dere beschikking 

 
3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

vraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ont-

heffing of andere beschikking €    85,60 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2018, 

 

 

 

 

K. Wiesenekker    T. Cnossen 

raadsgriffier      voorzitter 


