Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019
TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

2019

1. Huwelijk en partnerschap: Goudestein en Boom en Bosch
1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in Goudestein of Boom en Bosch ( tijdsduur 1 uur). Alle betaalde
huwelijken in Stichtse Vecht zijn inclusief trouwboekje met omslag, op de hierna
vermelde tijden:

a.

van maandag tot en met donderdag

€ 475,00

b.

vrijdag en zaterdag;

€ 645,00

c.

zondag.

€ 745,00

2. Huwelijk en partnerschap: vaste externe locatie
2.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk (exclusief kosten locatie) op vast aangewezen locaties:

a.

van maandag tot en met vrijdag

€ 475,00

b.

zaterdag en zondag.

€ 595,00

3. Huwelijk en partnerschap: externe vrije (éénmalige) locatie
3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk (exclusief kosten locatie) voor éénmalig aangewezen locatie:

a.

van maandag tot en met vrijdag;

€ 595,00

b.

zaterdag en zondag.

€ 695,00

4. Huwelijk en partnerschap: bescheiden ceremonie
4.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in Goudestein (tijdsduur 15 minuten):

a.

op maandag en dinsdag tussen 10.00 – 16.00 uur.

€ 195,00

5. Huwelijk en partnerschap: kosteloos huwelijk
5.1

Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of
omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel
4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats in de daartoe
beschikbare ruimte in het gemeentekantoor op maandag om 08.45 uur en 9.15 uur.
Dit is exclusief trouwboekje, omslag en getuigen van de gemeente.

Kosteloos

6. Huwelijk en partnerschap: getuigen en trouwboekje
6.1

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege,
per getuige bij een kosteloos huwelijk, registratie van een partnerschap, of
bescheiden ceremonie;

€ 27,50

a.

trouwboekje met omslag of duplicaat trouwboekje met omslag.

€ 20,00

7. Huwelijk en partnerschap: bijzonder huis
7.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek ongeacht de dag waarop het geschiedt.

€ 445,10

8. Huwelijk en partnerschap: trouwambtenaar voor één dag
8.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk, niet zijnde een bescheiden ceremonie, een gratis huwelijk, een huwelijk in
een bijzonder huis of een spoed huwelijk, voor één rechtsfeit.

€ 175,00

9. Huwelijk en partnerschap: wijziging en annuleren
9.1

Het tarief voor het wijzigen of annuleren van een huwelijk, de registratie van een
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap na in
behandelname bedraagt:

a.

voor de wijziging van de datum tot 3 maanden voor de voltrekking van het huwelijk,
registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk;

b.

voor de wijziging van de datum binnen een periode van 3 maanden tot 1 maand
voor het huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

€ 27,45

c.

voor de wijziging van de datum binnen 1 maand voor het huwelijk, registratie van
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

€ 96,50

d.

bij annulering tot 3 maanden voor de huwelijksdatum, registratie van een
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 25% van de
betaalde leges;

e.

bij annulering binnen 3 maanden tot 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie
van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 50% van
de betaalde leges;

f.

bij annulering binnen 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 75% van de
betaalde leges;

g.

bij annulering van een kosteloos huwelijk of registratie van een partnerschap.

Kosteloos

€ 29,95

10. Huwelijk en partnerschap: afschriften, uittreksels en verklaringen
10.1

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

11.1

Het tarief bedraagt voor een aanwijzing van een locatie tot vaste externe
trouwlocatie.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

€ 150,00
2019

12. Reisdocumenten: paspoort
12.1
a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en
zakenpaspoort voor 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)

€ 71,35

b.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en
faciliteitenpaspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig);

€ 53,95

c.

tot het verstrekken van een vluchtelingen-, vreemdelingen paspoort (5 jaar geldig)

€ 53,95

13. Reisdocumenten: identiteitskaart
13.1

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

a.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor 18 jaar en ouder (10
jaar geldig);

€ 56,80

b.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor jonger dan 18 jaar (5
jaar geldig);

€ 29,95

14. Reisdocumenten: (thuis) bezorgen
14.1

Indien er wordt gekozen voor het laten bezorgen van de reisdocumenten worden
de leges per document verhoogd met € 5,00. Bij meerdere bezorgingen voor een
gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een
maximum van € 10,00. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen
aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip
aan de balie ingediend te worden.

€ 5,00

€ 10,00

15. Reisdocumenten: toeslag spoedprocedure
15.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 12, 13 en 14 worden bij een
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van;

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

€ 48,60
2019

16. Rijbewijs:
16.1

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

€ 39,75

16.2

het tarief bedraagt bij een spoed levering van een rijbewijs;

€ 34,10

17. Rijbewijs: eigen verklaring
17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag bedraagt, naast het tarief dat door
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

€ 5,00

2019

18. Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)
18.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één
of meer gegevens over één persoon of meerdere personen waarvoor de
Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

18.2

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

a.

tot het verstrekken van (uittreksel) gegevens, per verstrekking;

€ 10,00

19. Overige verstrekkingen
19.1

Tot het verstrekken van een persoonslijst uit de Basisregistratie personen;

19.2

tot het voor echt verklaren van een fotokopie van een origineel paspoort, rijbewijs of
legaliseren van een handtekening, waar geen verantwoording wordt genomen voor
de inhoud van het stuk;

€ 18,00
€ 8,65

19.3

het tarief bedraagt voor het op verzoek van derden doen van naspeuringen naar
familierechtelijke betrekkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier;

€ 25,50

19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken van gegevens uit de
Basisregistratie personen via selectie of steekproef per verstrekking

€ 22,50

19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen;

€ 41,35

Hoofdstuk 5 Vervallen
Hoofdstuk 6 Bestuursstukken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.6.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
1.6.1.2
een afschrift van de gemeenterekening
1.6.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.6.2.1
tot het verstrekken van:
1.6.2.1.1
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina
1.6.2.1.2
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina
1.6.2.2
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
1.6.2.2.1
op de verslagen van de raadsvergaderingen
1.6.2.2.1.a indien deze digitaal worden verzonden
1.6.2.2.1.b indien deze per post worden verzonden
1.6.2.2.2
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen
1.6.2.2.2.a indien deze digitaal worden verzonden
1.6.2.2.2.b indien deze per post worden verzonden
1.6.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.6.3.1
tot het verstrekken van:
1.6.3.1.1
een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per
pagina
1.6.3.1.2
een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een
raadscommissie, per pagina
1.6.3.2
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
1.6.3.2.1
op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
1.6.3.2.1.a indien deze digitaal worden verzonden
1.6.3.2.1.b indien deze per post worden verzonden
1.6.3.2.2
op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie
1.6.3.2.2.a indien deze digitaal worden verzonden
1.6.3.2.2.b indien deze per post worden verzonden
1.6.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.6.4.1
een afschrift van de APV
1.6.4.2
een afschrift van de bouwverordening
1.6.4.3
een afschrift van een andere verordening, per pagina
met een maximum van
Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

2019

1.6.1

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.1
1.7.1.1.2
1.7.1.2

1.7.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:
in formaat A4, per bladzijde
in formaat A3, per bladzijde
tot het verstrekken van een kopie van een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of
stadsvernieuwingsplan, per pagina
Voor het op CD leveren van kaarten, tekeningen of stukken per CD:

€ 58,40
€ 58,40

€ 0,25
€ 0,25

€ 19,25
€ 46,65
€ 45,90
€ 86,55

€ 0,25
€ 0,25

€ 5,75
€ 22,80
€ 39,60
€ 64,15

€ 24,00
€ 40,00
€ 0,25
€ 36,85
2019

€ 0,25
€ 0,50
€ 16,45

€ 28,30

1.7.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van
een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid,
onder c, van die wet

€ 11,70

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het
gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier
Verklaring bestemming en gebruik.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het
verstrekken van een verklaring waarin wordt aangegeven;
• welke verstrekte omgevingsvergunningen, besluiten ingeschreven als
bedoeld in artikel 5.1 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en splitsingsvergunningen er sinds 1 januari 2011 zijn afgegeven.
• wat de Monumentale, BAG en huisnummerstatus van het pand betreft.
• welke bestemmingen / planologische bepalingen er op het adres aanwezig
zijn.

€ 25,50

1.7.4

€ 139,05

1.7.5

Verklaring bestemming en gebruik met plantoetsing.
Als 1.7.4, aangevuld met een verklaring over het bouwplan betreffende de artikelen
2 en 3 van bijlage II van het Bor (omgevingvergunningvrij bouwen).

€ 215,10

1.7.6.

Indien men bij een verzoek om verklaring bestemming en gebruik zoals
aangegeven in 1.7.4. of 1.7.5. wordt verzocht om vergunningen en besluiten (zoals
aangegeven in 1.7.4.) van vóór 1 januari 2011 wordt onverminderd het geen
aangegeven in 1.74. of 1.7.5. het bedrag verhoogd met;

€ 17,45

Hoofdstuk 8 Vervallen
Hoofdstuk 9 Inzage bouwvergunningen of omgevingsvergunningen
1.9.3
1.9.3.1
1.9.3.2

Het tarief voor het verlenen van inzage in nog niet naar een archiefbewaarplaats
overgebrachte bouw- en omgevingsvergunningen dossiers bedraagt :
voor het eerste dossier
voor elk volgende dossier
Indien blijkt na zoekactie, dat het gevraagde dossier niet aanwezig is in het archief
van de gemeente of waarvoor de klant inzage moet vragen bij het Regionaal
Historisch Centrum te Breukelen, wordt het tarief behorende bij artikel 1.9.3.2 in
rekening gebracht per dossier.

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet
1.10
1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
van de Huisvestingswet 2014.

Hoofdstuk 11 Leegstandwet
1.11
1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

2019

€ 17,60
€ 8,55

2019
€ 129,95

2019
€ 76,90

Hoofdstuk 12 Vervallen, Standplaatsen verplaatst naar titel 3 dienstverlening vallend
onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 13 Vervallen, Winkeltijdenwet verplaatst naar titel 3 dienstverlening vallend
onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 14 Kansspelen

2019

1.14.1

Het tarief, zoals vastgesteld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit, bedraagt
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.14.1.1
1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor
de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde
tijd, voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
De subonderdelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing,
indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer
dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar
genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de
vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.14.1.3
1.14.1.4

1.14.2

1.14.3

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

Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen
1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband
met het verkrijgen van instemmingsbesluit, als bedoeld in art. 4.1 van de Algemene
Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze
van uitvoering van werkzaamheden

1.15.1.1
1.15.1.2
1.15.1.3
1.15.1.4
1.15.1.5

indien het betreft tracés van 0-250 m¹
indien het betreft tracés van 250-1000 m¹
indien het betreft tracés van 1000-2500 m¹
indien het betreft tracés van 2500-5000 m¹
indien het betreft tracés langer dan 5000 m¹

1.15.1.6

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas
in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd
indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding
indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden
tussen gemeente, andere beheerders van openbare gronden en/of andere
netbeheerders en de netbeheerder, verhoogd per kwartier met

1.15.1.7
1.15.1.8

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
tot het verkrijgen van een eenmalige ontheffingsverlening routes gevaarlijke stoffen
tot het verkrijgen of wijzigen van een langdurige ontheffingsverlening routes
gevaarlijke stoffen
tot het verkrijgen van een bijzondere toestemming voor het laden en lossen van
gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 17 Diversen

€ 56,50
€ 56,50
€ 34,00
€ 226,50
€ 226,50
€ 136,00

€ 108,10

2019

€ 314,75
€ 464,41
€ 614,15
€ 763,80
Op basis van
een
begroting
€ 49,95
€ 25,50

2019
€ 28,25
€ 65,40
€ 68,60
€ 243,75
€ 335,25
€ 114,10

2019

1.17.1
1.17.1.1
1.17.1.2
1.17.1.2.1
1.17.1.2.2
1.17.1.3

1.17.1.4
1.17.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van A3-formaat
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen
1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart,
tekening of lichtdruk
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

Hoofdstuk 18 Ligplaats
1.18
1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing/vergunning om een ligplaats in te
nemen

€ 13,20

€ 0,25
€ 0,50
€ 16,25

€ 92,20
€ 14,00

2019
€ 93,00

Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/
OMGEVINGSVERGUNNING
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.2
2.1.3

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit
de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de
werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien
de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid
geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten
worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden
waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
bouwkosten:
De in dit hoofdstuk genoemde ‘bouwkosten’ worden afgeleid van de kubieke
meters of oppervlakte vermenigvuldigd met, als uitgangspunt, de kengetallen uit
de taxatieboekjes, uitgegeven door Vakmedianet. De uitkomsten vormen
richtlijnen waarvan burgemeester en wethouders kunnen afwijken.
Voor bouwwerken die niet in de genoemde taxatieboekjes zijn genoemd, of
hiervan in belangrijke mate afwijken, wordt als uitgangspunt voor de bouwkosten
genomen de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die
voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen)
van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het
bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt 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, de
omzetbelasting daarin niet begrepen.
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
2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2019

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of
een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of de Wro vergunbaar is
tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:
van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.
indien voor de beoordeling van een vooroverlegplan of conceptaanvraag als
bedoeld in 2.2.1 of 2.2.2 een welstandsadvies van Stichting MooiSticht is
verkregen wordt het bedoelde tarief vermeerderd met de kosten van het voor de
beoordeling ingewonnen advies, overeenkomstig het daarvoor geldende tarief
van Stichting MooiSticht, volgens de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel.
indien voor de beoordeling van een vooroverlegplan of conceptaanvraag als
bedoeld in 2.2.1 of 2.2.2 een advies voor monumentenadvisering,
ervenconsulentschap of overige advisering van Stichting MooiSticht is verkregen
wordt het bedoelde tarief vermeerderd met de kosten van het voor de
beoordeling ingewonnen advies, overeenkomstig het daarvoor geldende tarief
van Stichting MooiSticht. Per uur:

2019
€ 608,10
50%

€ 112,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning (waaronder ook de 1e en 2e fase) voor
een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten
of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de
aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven
en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In
afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere
grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1
2.3.1.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van:
indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van:
indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:
vvan de bouwkosten, met een minimum van:
indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van:
indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van:

2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
2.3.1.1.5

2.3.1.2

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat
overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het
bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats van de overeenkomstig artikel
2.3.1.1 bepaalde legeskosten met:

2.3.2

Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten
indien de aanlegkosten niet meer dan € 10.000 bedragen:
vermeerderd met een percentage van
van het bedrag waarmee die aanlegkosten € 10.000 te boven gaan

2.3.2.1
2.3.2.2

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik
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,
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

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

2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4

2019

4,40%
€ 260,00
4,30%
€ 2.200,00
4,20%
€ 4.300,00
3,75%
€ 8.400,00
3,55%
€ 18.750,00
25%

€ 315,00
2,40%

€ 260,00
€1.400,00
€5.500,00
€ 729,75

2.3.3.5

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):

€7.395,00

2.3.3.6

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):

€7.395,00

2.3.3.7

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

€1.400,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op 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:
voor een gebruiksoppervlak tot 2.000 m² :
voor een gebruiksoppervlak van 2.000 m² tot 5.000 m² :
voor een gebruiksoppervlak van 5.000 m² tot 15.000 m² :
voor een gebruiksoppervlak van 15.000 m² tot 25.000 m² :
voor een gebruiksoppervlak groter dan 25.000 m² :

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk
monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale
erfgoedverordening of artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening,
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 de aanvraag tot het verlenen van 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, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of
artikel 19 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.2

2.3.7

€912,65
€1.367,00
€1.825,35
€2.740,10
€3.599,80

€ 420,00

€ 260,00

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd dorpsgezicht
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van
aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de
Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de
Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van
de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.9

Uitweg/inrit

€ 260,00

€ 260,00

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een
uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in
samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel2:12 van de
Algemene plaatselijke verordening, 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

Kappen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste
lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 3 of artikel 5 van
de gemeentelijke bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van
de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.12

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie
of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de
Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 van de
Algemene plaatselijke verordening, 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

Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het
Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) 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

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het
Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) 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

Andere activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:

2.3.15.1

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

2.3.15.2

2.3.16

2.3.17

Achteraf verleende vergunning
Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit hoofdstuk,
m.u.v. onderdeel 2.3.3, wordt het tarief met 50% verhoogd, indien de in die
onderdelen bedoelde aanvraag wordt verleend na aanvang of gereedkomen van
de activiteit.
Met een maximale verhoging van
Beoordeling rapporten

€ 260,00

€ 260,00

€ 260,00

€ 504,15

€ 630,00

€ 630,00

€ 630,00

€ 1.000,00

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief voor het beoordelen van een rapport of onderzoek:
2.3.18
2.3.18.1

2.3.18.2

Advies MooiSticht
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de
aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:
vermeerderd met het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht, volgens
de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel.
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies
of overig advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een
omgevingsvergunning, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief
van Stichting MooiSticht. Per uur:

2.3.19

Advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien door de Agrarische beoordelingscommissie een advies is
gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:

2.3.19.1
2.3.19.2
2.3.19.3

Standaardadvies bestaande bedrijven
Advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan
Advies waarbij uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of
gerechtelijke uitspraken betrokken moeten worden
Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen
Second opinion

2.3.19.4
2.3.19.5
2.3.20

2.3.20.1
2.3.20.2

2.3.21

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur
aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in
artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven:

Hoofdstuk 4 Vermindering

zie bijlage
bouwsom
€ 112,00

€ 785,00
€ 935,00
€ 985,00
€ 470,00
€1.235,00

€ 437,65
€ 851,30

€ 260,00
2019

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is
voorafgegaan door een identieke aanvraag om vooroverleg of beoordeling van
een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de
beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 50% in mindering
gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Dit is niet van
toepassing indien niet binnen 1 jaar na verzenddatum van de uitspraak van de
gemeente de aanvraag wordt ingediend en niet van toepassing op in rekening
gebrachte kosten voor een welstand of monumentenadvies.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1

€ 76,90;

Vergunningsvrije activiteit
Het tarief bedraagt voor een aanvraag waarop beslist wordt dat er op grond van
artikel 2.1, lid 3 van de Wabo geen omgevingsvergunning nodig is:

2.4

€ 165,00

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 en
3
Als een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze reeds in behandeling is
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van
de leges. Behoudens de gemaakte kosten voor adviezen, beoordeling rapporten

2019

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.1.5

2.5.2

en verklaring van geen bedenkingen (onderdelen 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19 en
2.3.20). De teruggaaf bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in
behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in
behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in
behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in
behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen
ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft;
Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag
omgevingsvergunning
Als een aanvraag na toepassing van het bepaalde in artikel 4.5 van de Algemene
wet Bestuursrecht, niet verder in behandeling wordt genomen bedraagt de
teruggaaf:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft;

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo:

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:
van het verschuldigde legesbedrag voor de oorspronkelijke
omgevingsvergunning
met een minimum van
met een maximum van

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

100%

90%

60%

40%

20%

60%

2019
€ 105,00

2019
5%

€ 260,00
€6.129,95
2019

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de
Wet ruimtelijke ordening

€7.394,50

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging
of nadere uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste
lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€5.500,00

2.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
parkgewijze aanpassing van recreatiebestemming naar woonbestemming:
per recreatiewoning.

€ 315,00

2.8.4

Beoordeling rapporten
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief voor het beoordelen van een rapport of onderzoek:

2.8.5
2.8.5.1

Advies MooiSticht
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de
aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:
vermeerderd met het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht, volgens
de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel.
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies
of overig advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een
omgevingsvergunning, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief
van Stichting MooiSticht. Per uur:

2.8.5.2

2.8.6

Advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien door de Agrarische beoordelingscommissie een advies is
gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:

2.8.6.1
2.8.6.2
2.8.6.3

Standaardadvies bestaande bedrijven
Advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan
Advies waarbij uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of
gerechtelijke uitspraken betrokken moeten worden
Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen
Second opinion

2.8.6.4
2.8.6.5
2.8.7

2.8.7.1
2.8.7.2

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt
het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur
aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in
artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven:

€ 165,00

€ 76,90
zie bijlage
bouwsom
€ 112,00

€ 785,00
€ 935,00
€ 985,00
€ 470,00
€1.235,00

€ 437,65
€ 851,30

Hoofdstuk 9 Vervallen (opgenomen in hoofdstuk 2)

2019

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2019

2.10

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

260,00

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

2019

Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
3.1.2
3.1.3

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

€ 673,60
€ 551,95
€ 126,80

3.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing van het sluitingsuur voor inrichtingen, als bedoeld in de Drank- en
Horecawet, geldend voor een kwartaal

3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5

geldend voor een kalenderjaar
geldend voor 1 keer
een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,
tweede lid, van de Drank- en Horecawet
Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning
als bedoeld in de artikelen 3.1.1 t/m 3.1.3 van deze tarieventabel een BIBOB
advies wordt ingewonnen worden de daar genoemde tarieven verhoogd met:

€ 277,55
€ 19,70
€ 103,95

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld
in artikel 2 28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 471,95

3.1.6

3.1.7

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1

3.2.1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge
de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
een vergunning of ontheffing, voor zover niet anders is aangegeven in dit
hoofdstuk
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om
ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Als sprake is van een combinatie met de evenementenvergunning als bedoeld in
artikel 2:25 APV zijn geen leges verschuldigd.
een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 (voorwerpen of stoffen op, aan of
boven de weg)
een (meerjarige) vergunning als bedoeld in artikel 2:25 (evenement):
commerciële evenementen die volgens het Uitvoeringsbeleid Evenementen
vallen onder:
Risicocategorie (meerjarige) A

3.2.1.4.1.2

Risicocategorie (meerjarige) B

3.2.1.4.1.3
3.2.1.4.1.4

Risicocategorie C
Indien een aanvraag om evenementenvergunning in risicocategorie C valt, maar
qua aard en omvang gelijk is te stellen met Risicocategorie B geldt het tarief
zoals opgenomen in artikel 3.2.1.4.1.2

3.2.1.4.1.5

Extra opgevraagde gegevens:
Bij eerste keer opvragen extra gegevens
Bij tweede en volgende keren opvragen extra gegevens
een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 (snuffelmarkt):

3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.4.1

3.2.1.4.2

Hoofdstuk 3 Overige vergunningen APV
3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge
de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

€ 67,60

€ 755,75

2019

€ 145,50
€ 37,40

€ 145,50

€ 117,40
(€ 169,45)
€ 152,75
(€ 204,80)
€ 7.041,50

€ 117,40
€ 294,15
€ 147,65
2019

3.3.1
3.3.2
3.3.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 (ter beschikking stellen consumenten
vuurwerk)
een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 (inzameling van geld of goederen)
een vergunning als bedoeld in artikel 5:34 (verbranden afvalstoffen)

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
Tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel
3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:
voor een escortbedrijf
voor andere seksbedrijven dan bedoeld in het subonderdeel 3.4.1.1

Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014
3.5

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

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de
bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de
Huisvestingswet 2014
tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met
andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de
Huisvestingswet 2014
tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en
onder c, van de Huisvestingswet 2014
tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee
of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de
Huisvestingswet 2014
tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de
Huisvestingswet 2014
tot het verlenen van een urgentie als bedoeld in artikel 2.5.1 van de
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015

3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

€ 396,05
€ 147,65
€ 70,70
2019

€ 607,10
€ 607,10
2019

€ 409,55
€ 409,55
€ 409,55
€ 409,55
€ 837,80
€ 152,10

Hoofdstuk 6 Vervallen
Hoofdstuk 7 Kinderopvang

2019

3.7.1
3.7.1.1

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

3.7.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet
kinderopvang
Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van
twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft
plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde leges

€ 418,60

Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van
tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van
de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf

50%

3.7.2.1

3.7.2.2

Hoofdstuk 8 Standplaatsen
1.12

€ 1.071,95

75%

2019

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente standplaats te mogen
innemen met de bedoeling goederen of waren te verkopen:
geldig voor 1 dag

€ 16,65

1.12.2

geldig voor een week of korter doch langer dan een dag

€ 34,30

1.12.3

geldig voor vier kalendermaanden of korter, doch langer dan een week

1.12.4

geldig langer dan vier maanden

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet
1.13
1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de
Winkeltijdenwet/winkeltijdenverordening

1.13.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.8

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 het raadsbesluit van 18 december 2018
De griffier van de gemeente Stichtse Vecht

€ 63,45
€ 156,95
2019
€ 127,85

€ 64,45

2019
€ 608,10

