Toelichting voorgestelde wijzigingen tarieventabel behorende bij Legesverordening gemeente Asten 2020
Dikgedrukt wat nieuw is of gewijzigd is.
Bestaande tekst
Artikel
Titel 1
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de
voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap of
het omzetten van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk op:
(De Legesverordening van het jaar
waarin de aangifte wordt gedaan is
van toepassing.)
1.1.1.1
Maandagochtend om 9.00 uur en om
9:15 uur
1.1.1.2
Overige uren op woensdag en op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag de gehele dag
1.1.1.3
Zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdagen, zoals genoemd in
artikel 3, eerste lid van de Algemene
Termijnenwet, en dagen waarop het
gemeentehuis is gesloten indien de
voltrekking van het huwelijk of
registratie van een partnerschap op
het gemeentehuis plaatsvindt
1.1.1.3.1 Zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdagen, zoals genoemd in
artikel 3, eerste lid van de Algemene
Termijnenwet, en dagen waarop het

Gratis

€ 375,00

Nieuwe tekst
Artikel
Titel 1
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking
van een huwelijk of registratie van een
partnerschap of het omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in het gemeentehuis op:
(De Legesverordening van het jaar
waarin de aangifte wordt gedaan is van
toepassing.)
1.1.1.1
Maandagochtend om 9.00 uur en om
9:15 uur
Voor het omzetten van een
partnerschap naar een huwelijk
kan van deze tijdstippen
afgeweken worden
1.1.1.2
Overige uren op maandag tot 17:00
en dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00
en 17:00 uur
1.1.1.3
Zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur
1.1.1.4

€ 745,00

€ 375,00

Zondag of algemeen erkende
feestdagen, zoals genoemd in artikel 3,
eerste lid van de Algemene
Termijnenwet, en dagen waarop het
gemeentehuis is gesloten tussen 9:00
en 17:00 uur

Gratis

€ 440,00

€ 580,00
€ 725,00

1.1.1.4

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.2.3

1.1.2.4
1.1.3
1.1.4

gemeentehuis is gesloten indien de
voltrekking van het huwelijk of
registratie van een partnerschap op
een externe locatie plaatsvindt
De bedragen genoemd in onderdelen
1.1.1.2 en 1.1.1.3.1 worden, indien
de voltrekking van het huwelijk of
registratie van een partnerschap op
verzoek plaatsvindt:
- op een externe locatie tot 17:30 uur,
verhoogd met:
- op een externe locatie tussen 17:30
en 20:00 uur, verhoogd met:
Het tarief bedraagt voor het
verstrekken van:
een trouwboekje of
partnerschapboekje in een normale
uitvoering
vervallen
een USB-stick met daarop de
voltrekking van het huwelijk of de
registratie van het partnerschap
vervallen
vervallen
Voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van
een stuk als bedoeld in artikel 2 van
de Wet rechten burgerlijke stand geldt
het tarief zoals dat is opgenomen in
het Legesbesluit akten burgerlijke
stand.

1.1.2

1.1.2.1

€ 140,00

1.1.2.2
1.1.2.3

€ 230,00

1.1.3
€ 28,50

€ 12,50

1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de
voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap of
het omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een
huwelijk op een andere locatie dan
het gemeentehuis:
Maandag tot en met vrijdag tussen
9:00 en 20:00 uur
Zaterdag tussen 9:00 en 20:00 uur
Zondag of algemeen erkende
feestdagen, zoals genoemd in
artikel 3, eerste lid van de
Algemene Termijnenwet tussen
9:00 en 17:00 uur
Het tarief bedraagt voor de
voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap of
het omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een
huwelijk met een eenvoudige
ceremonie in het gemeentehuis op
woensdag tussen 9:00 en 12:00
uur of op donderdag tussen 9:00
en 16:00 uur
Het tarief bedraagt voor het
verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje
in een normale uitvoering
een USB-stick met daarop de
voltrekking van het huwelijk of de
registratie van het partnerschap
Voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van

€ 425,00
€ 535,00
€ 645,00

€ 180,00

€ 28,50
€ 12,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een inlichting
betreffende de registratie van de
aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4
van de Kieswet
€ 11,35
Titel 2
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1.4
Wabo: Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg
2.2
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een:
2.2.1
verzoek om principe-uitspraak
(college)
2.2.2
aanvraag om een concept-uitspraak
om een omgevingsvergunning
2.2.2.1
Welstandstoets
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.2.2 bedraagt het tarief
voor het beoordelen van een
conceptaanvraag aan redelijke eisen
van welstand

€ 560,00
€ 206,00

€ 108,00

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de
Wet rechten burgerlijke stand geldt het
tarief zoals dat is opgenomen in het
Legesbesluit akten burgerlijke stand.
Hoofdstuk 5 (Vervallen)
-

Titel 2
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1.4
Wabo: Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
2.1.1.5
Gebruiksoppervlakte: het
gebruiksoppervlakte in vierkante
meter (m2) wordt bepaald zoals
omschreven in de NEN 3580;
Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag
2.2
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een:
2.2.1
principeverzoek in verband met het
verkrijgen van een principeuitspraak van het college of een
voorgenomen project ruimtelijk
aanvaardbaar is, bedraagt:
2.2.2
conceptaanvraag in verband met het
verkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project
vergunningsvrij of in het kader van
de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

€ 570,00

€ 210,00

2.2.2.2

Brandveiligheidstoets
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.2.2 bedraagt het tarief
voor het beoordelen van een
conceptaanvraag aan
brandveiligheidseisen

€ 108,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

Bouwactiviteiten
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:
indien de bouwkosten minder dan €
50.000,= bedragen:
van de bouwkosten, met een
minimum van € 300,=
indien de bouwkosten € 50.000,=
tot € 150.000,= bedragen:

Getoetst wordt of het plan
vergunningsvrij, in
overeenstemming met het geldende
bestemmingsplan of in afwijking van
het bestemmingsplan voorstelbaar
is en voldoet aan de bepalingen
zoals gesteld in het
welstandsbeleidsplan. Indien het
voor de behandeling van de
conceptaanvraag noodzakelijk is om
extern advies in te winnen voor de
toetsing van de welstandscriteria
door de gecombineerde welstanden monumentencommissie, wordt
het tarief verhoogd met het bedrag
dat wordt berekend overeenkomstig
art. 2.3.18 (hoofdstuk 3) van deze
verordening.
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.1.1
4,98%

2.3.1.1.2
3,36%

Activiteit ‘bouwen’
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:
indien de bouwkosten minder dan €
50.000,= bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum
van € 300,=
indien de bouwkosten € 50.000,= tot €
150.000,= bedragen:

4,98%

3,36%

2.3.1.1.3

2.3.1.1.4

2.3.1.1.5

2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4

van de bouwkosten, met een
minimum van € 2.490,=
indien de bouwkosten € 150.000,=
tot € 500.000,= bedragen:
van de bouwkosten, met een
minimum van € 5.040,=
indien de bouwkosten € 500.000,=
tot € 1.000.000,= bedragen:
van de bouwkosten, met een
minimum van € 13.750,=
indien de bouwkosten €
1.000.000,= of meer bedragen:
van de bouwkosten met een
minimum van € 24.100,= en een
maximum van € 500.000,=
Extra welstandstoets
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het
tarief voor elke 3e en volgende
welstandsbehandeling:
Verplicht advies agrarische
commissie
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het
tarief, indien krachtens wettelijk
voorschrift voor de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag een advies van
de agrarische commissie wordt
beoordeeld:
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het
tarief, indien de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag wordt ingediend

2,75%

2.3.1.1.3

2,62%

2.3.1.1.4

2,41%

2.3.1.1.5

2.3.1.2

€ 108,00

€ 869,00

10%

van de bouwkosten, met een minimum
van € 2.490,=
indien de bouwkosten € 150.000,= tot €
500.000,= bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum
van € 5.040,=
indien de bouwkosten € 500.000,= tot €
1.000.000,= bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum
van € 13.750,=
indien de bouwkosten € 1.000.000,= of
meer bedragen:
van de bouwkosten met een minimum
van € 24.100,= en een maximum van €
500.000,=
Tijdelijke woonunit bij ver-, her- en
nieuwbouw van een woning
indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op een tijdelijke woonunit bij
ver-, her- en nieuwbouw van een
woning bedraagt het tarief in
afwijking van het bepaalde in
2.3.1.1:

2,75%

2,62%

2,41%

€ 300,00

2.3.1.5

2.3.1.6

2.3.2

2.3.2.1

2.3.3

na aanvang of gereedkomen van de
bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel
verschuldigde leges met een
maximum van € 1.000,00.
Beoordeling gewijzigde gegevens
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het
tarief voor het in behandeling
nemen van gewijzigde gegevens die
worden ingediend nadat de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag al in
behandeling is genomen:
Extra toets Verordening ruimte 2014
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het
tarief, indien de aanvraag getoetst
moet worden aan de rechtstreeks
werkende regels uit de Verordening
ruimte 2014
Activiteit ‘werk of werkzaamheden
uitvoeren’
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:
Activiteit ‘handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening
(met samenloop)’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft

€ 269,00

€
1.857,00
2.3.2

2.3.2.1
€ 574,00
2.3.3

Activiteit ‘werk of werkzaamheden
uitvoeren’
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:
Activiteit ‘handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld

€ 564,00

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.3.4

2.3.3.5

2.3.3.6

2.3.3.7

op een activiteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,
en tevens sprake is van een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in onderdeel 2.3.1:
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de
Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b,
van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.1, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn

2.3.3.1

2.3.3.2
€ 448,00
2.3.3.3
€ 599,00
2.3.3.4
€
7.553,00
2.3.3.5
€ 599,00
2.3.3.6
€ 599,00

2.3.3.7
€
1.330,00
€
1.330,00

in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
van de Wabo, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1:
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de
Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b,
van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.1, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking
van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.3, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van

€ 268,00

€ 268,00
€
7.685,00

€ 609,00

€ 609,00

€
1.353,00

€
1.353,00

2.3.3.8

2.3.3.9

2.3.3.10

2.3.4

2.3.4.1

gesteld krachtens artikel 4.3, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toegepast (afwijking van
nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d,
van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwplan waarvoor vergunning
moet worden verleend met toepassing
van een vrijstelling of ontheffing op
grond van de Bouwverordening
Extra toets Verordening ruimte 2014
Onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
indien de aanvraag getoetst moet
worden aan de rechtstreeks werkende
regels uit de Verordening ruimte 2014
Activiteit ‘handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening
(zonder samenloop)’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,
en niet tevens sprake is van een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):

2.3.3.8

2.3.3.9
€ 599,00

de Wabo wordt toegepast (afwijking
van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d,
van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwplan waarvoor vergunning
moet worden verleend met toepassing
van een vrijstelling of ontheffing op
grond van de Bouwverordening

€ 448,00

€
1.857,00
2.3.4

€ 448,00

Activiteit ‘handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening
(zonder samenloop)’
vervallen

€ 609,00

€ 456,00

2.3.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine
afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de
Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b,
van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.1, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toegepast (afwijking van
provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.3, derde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toegepast (afwijking van
nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d,
van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 599,00
€
7.553,00

€ 599,00

€ 599,00

€
1.330,00

€
1.330,00

€ 448,00

2.3.5.1

Activiteit ‘brandveilig gebruik’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Cat. t/m 100 m²
Cat. 2 van meer dan 100 m² t/m 500
m²

Cat. 3 van meer dan 500 m² t/m
2.000 m²

Cat. 4 van meer dan 2.000 m² t/m
5.000m²

Cat. 5 van meer dan 5.000 m2 t/m
50.000 m²

Cat. 6 van meer dan 50.000 m²

2.3.5.2
2.3.5.3

Vervallen
Indien een aanvraag om een
vergunning betrekking heeft op een

2.3.5
2.3.5.1

€ 538,00
€ 376,00
+
€ 1,57
p.m²
€
1.161,00
+
€ 0,44
p.m²
€
2.041,00
+
€ 0,13
p.m²
€
2.691,00
+
€ 0,012
p.m²
€
3.291,00
+
€ 0,01
p.m²

Activiteit ‘brandveilig gebruik’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
Cat. 1 – gebruiksoppervlakte t/m
100 m²
Cat. 2 – gebruiksoppervlakte van
meer dan 100 m² t/m 500 m²

Cat. 3 – gebruiksoppervlakte van
meer dan 500 m² t/m 2.000 m²

Cat. 4 – gebruiksoppervlakte van
meer dan 2.000 m² t/m 5.000m²

Cat. 5 – gebruiksoppervlakte van
meer dan 5.000 m2 t/m 50.000 m²

Cat. 6 – gebruiksoppervlakte van
meer dan 50.000 m²

2.3.5.2

Vervallen

€ 547,00
€ 383,00
+
€ 1,57
p.m²
€
1.168,00
+
€ 0,44
p.m²
€
2.048,00
+
€ 0,13
p.m²
€
2.698,00
+
€ 0,012
p.m²
€
3.298,00
+
€ 0,01
p.m²

vergunning tot wijziging dan wel
uitbreiding van een vergunning als
bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 dan
bedraagt het legestarief indien het
betreft:
a. uitbreiding van de inrichting: het
legestarief vermeld in onderdeel
2.3.5.1 met dien verstande dat de
toeslag uitsluitend wordt berekend
over de oppervlakte van de uitbreiding
b. gewijzigd gebruik van de gehele
inrichting:
50% van het legestarief vermeld in
onderdeel 2.3.5.1
c. gewijzigd gebruik van een gedeelte
van de inrichting:
50% van het legestarief vermeld in
onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande
dat de toeslag uitsluitend wordt
berekend over de oppervlakte van het
gewijzigde gedeelte
2.3.6
2.3.6.1

Activiteit 'handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten'
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit met betrekking tot
een beschermd monument als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van
de Wabo, of op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder
b, van de Wabo met betrekking tot
een krachtens provinciale verordening

2.3.5.3

Indien een aanvraag om een
vergunning betrekking heeft op een
vergunning tot wijziging dan wel
uitbreiding van een vergunning als
bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 dan
bedraagt het legestarief indien het
betreft:
a. uitbreiding van de inrichting: het
legestarief vermeld in onderdeel
2.3.5.1 met dien verstande dat de
toeslag uitsluitend wordt berekend
over de oppervlakte van de uitbreiding
b. gewijzigd gebruik van de gehele
inrichting:
50% van het legestarief vermeld in
onderdeel 2.3.5.1
c. gewijzigd gebruik van een gedeelte
van de inrichting:
50% van het legestarief vermeld in
onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande
dat de toeslag uitsluitend wordt
berekend over de oppervlakte van het
gewijzigde gedeelte

2.3.6

Activiteit 'handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten'
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit met betrekking
tot een beschermd monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
f, van de Wabo, of op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder

2.3.6.1

2.3.6.1.1

2.3.6.1.2

2.3.6.2

of de Monumentenverordening Asten
2008 aangewezen monument,
waarvoor op grond van die provinciale
verordening of artikel 10, tweede lid,
van die gemeentelijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren,
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van een monument:
voor het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een monument op een
wijze waardoor het wordt ontsierd of
in gevaar gebracht:
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op het slopen van een bouwwerk in
een beschermd stads- of dorpsgezicht,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
h, van de Wabo, op het slopen van
een bouwwerk in een krachtens
provinciale verordening of de
Monumentenverordening Asten 2008
aangewezen stads- of dorpsgezicht,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder
c, van de Wabo, waarvoor op grond
van die provinciale verordening of
artikel 10, tweede lid, van die
gemeentelijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:

Gratis

2.3.6.1.1

2.3.6.1.2
Gratis

2.3.6.2

Gratis

b, van de Wabo met betrekking tot
een krachtens provinciale verordening
of de Monumentenverordening Asten
2008 aangewezen monument,
waarvoor op grond van die provinciale
verordening of artikel 10, tweede lid,
van die gemeentelijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren,
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van een monument:
voor het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een monument op een
wijze waardoor het wordt ontsierd of
in gevaar gebracht:
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op het slopen van een bouwwerk
in een beschermd stads- of
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder h, van de Wabo, op
het slopen van een bouwwerk in een
krachtens provinciale verordening of
de Monumentenverordening Asten
2008 aangewezen stads- of
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder c, van de Wabo,
waarvoor op grond van die provinciale
verordening of artikel 10, tweede lid,
van die gemeentelijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:

Gratis

Gratis

Gratis

2.3.7
2.3.7.1

2.3.7.1.1

2.3.8

2.3.9

Activiteit ‘slopen’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op het slopen van een bouwwerk
bedraagt het tarief:
in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening
of voorbereidingsbesluit is bepaald,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
g, van de Wabo, of waarvoor op grond
van een provinciale verordening een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder a, van de Wabo:
Activiteit ‘aanleggen of
veranderen van een weg’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op het aanleggen van een weg of
verandering brengen in de wijze van
aanleg van een weg waarvoor op
grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2:11
van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder
d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Activiteit ‘uitrit aanleg’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op het maken, hebben, veranderen of

2.3.7
2.3.7.1

2.3.7.1.1

€ 448,00
2.3.8

€ 134,00
2.3.9

€ 134,00

Activiteit ‘slopen’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op het slopen van een bouwwerk
bedraagt het tarief:
in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening
of voorbereidingsbesluit is bepaald,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
g, van de Wabo, of waarvoor op grond
van een provinciale verordening een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 456,00

Activiteit ‘aanleggen of
veranderen van een weg’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op het aanleggen van een weg of
verandering brengen in de wijze van
aanleg van een weg waarvoor op
grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2:11
van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder
d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 136,00

Activiteit ‘uitrit aanleggen’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op het maken, hebben,

€ 136,00

veranderen van het gebruik van een
uitweg waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale
verordening of artikel 2:12 van de
Algemene plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder e, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
2.3.10

2.3.11
2.3.11.1

Activiteit ‘kappen van een
houtopstand’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op het vellen of doen vellen van
houtopstand, waarvoor op grond van
een bepaling in een provinciale
verordening of artikel 4:11 van de
Algemene plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder g, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Indien voor de aanvraag tevens leges
zijn verschuldigd op grond van
onderdeel 2.3.2.1, zijn geen leges
verschuldigd op grond van onderdeel
2.3.10.
Handelsreclame
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft
op handelsreclame met behulp van
een opschrift, aankondiging of

veranderen of veranderen van het
gebruik van een uitweg waarvoor op
grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2:12
van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder
e, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.10

€ 58,00

2.3.11
2.3.11.1

€ 134,00

Activiteit ‘kappen’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op het rooien, kappen, vellen
of doen vellen van een houtopstand,
waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of
artikel 4:11 van de Algemene
plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder g, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Indien voor de aanvraag tevens leges
zijn verschuldigd op grond van
onderdeel 2.3.2.1, zijn geen leges
verschuldigd op grond van onderdeel
2.3.10.
Activiteit ‘reclame’
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking
heeft op handelsreclame met behulp
van een opschrift, aankondiging of

€ 59,00

€ 136,00

2.3.11.2

2.3.11.3

2.3.12

afbeelding in welke vorm dan ook, die
zichtbaar is vanaf een voor publiek
toegankelijke plaats, waarvoor
ingevolge een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 4:15
van de Algemene Plaatselijk
Verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het
tarief
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:
Indien de activiteit bestaat uit het als
eigenaar, beperkt gerechtigde of
gebruiker van een onroerende zaak
toestaan of gedogen dat die
handelsreclame aan de onroerende
zaak wordt gemaakt of gevoerd,
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en
eerste lid, onder i, van de Wabo:
Activiteit in het kader van de wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto de Wet
natuurbescherming
Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen
van omgevingsvergunning betrekking
heeft op een project of het verrichten
van een andere handeling als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van
de Wabo, bedraagt het tarief,

2.3.11.2

€ 134,00
2.3.11.3

€ 134,00
2.3.12
2.3.12.1

€ 599,00

afbeelding in welke vorm dan ook, die
zichtbaar is vanaf een voor publiek
toegankelijke plaats, waarvoor
ingevolge een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 4:15
van de Algemene Plaatselijk
Verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het
tarief
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:
Indien de activiteit bestaat uit het als
eigenaar, beperkt gerechtigde of
gebruiker van een onroerende zaak
toestaan of gedogen dat die
handelsreclame aan de onroerende
zaak wordt gemaakt of gevoerd,
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en
eerste lid, onder i, van de Wabo:
Projecten of handelingen in het
kader van de Wet
natuurbescherming
Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag om 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:

€ 136,00

€ 136,00

€ 609,00

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

2.3.14

2.3.14.1

2.3.14.2

Flora- en fauna-activiteiten
(bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen
van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het verrichten van
een handeling als bedoeld in artikel
2.1 eerste lid, onder k, van de Wabo,
bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is
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:
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:
behoort tot een bij provinciale
verordening, gemeentelijke
verordening of

2.3.12.2

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

€ 609,00

€ 599,00
2.3.13

2.3.13.1

€ 448,00
2.3.13.2

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:
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:
behoort tot een bij provinciale
verordening, gemeentelijke
verordening of

€ 456,00

2.3.14.2.1

2.3.14.2.2

waterschapsverordening aangewezen
categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel
2.2, tweede lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Als het een gemeentelijke verordening
betreft: het bedrag dat op grond van
deze tarieventabel voor de betreffende
vergunning of ontheffing verschuldigd
is als de activiteit zou worden
uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning.
Als de activiteit in geen enkel geval
kan worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning, bedraagt het
tarief:
als het een provinciale of
waterschapsverordening betreft: het
bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en
wethouders is opgesteld. Indien een
begroting als bedoeld in de eerste
volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de aanvrager ter
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

€ 448,00

2.3.13.2.1

2.3.13.2.2

waterschapsverordening aangewezen
categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel
2.2, tweede lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Als het een gemeentelijke verordening
betreft: het bedrag dat op grond van
deze tarieventabel voor de betreffende
vergunning of ontheffing verschuldigd
is als de activiteit zou worden
uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning.
Als de activiteit in geen enkel geval
kan worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning, bedraagt het
tarief:
als het een provinciale of
waterschapsverordening betreft: het
bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en
wethouders is opgesteld. Indien een
begroting als bedoeld in de eerste
volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de aanvrager ter
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

€ 456,00

2.3.15

2.3.15.1

2.3.15.2

2.3.16

2.3.16.1
2.3.16.2

Omgevingsvergunning in twee
fasen
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning op verzoek in
twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in
artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor
de activiteiten waarop de aanvraag
voor de eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor
de activiteiten waarop de aanvraag
voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.14

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:
voor de beoordeling van een
milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een
archeologisch bodemrapport

2.3.15

2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.15.1
€ 140,00
2.3.15.2
€ 457,00

Omgevingsvergunning in twee
fasen
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning op verzoek in
twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in
artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor
de activiteiten waarop de aanvraag
voor de eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor
de activiteiten waarop de aanvraag
voor de tweede fase betrekking heeft.
Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien
volgens wettelijk voorschrift voor de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een bodemrapport wordt beoordeeld:
voor de beoordeling van een
milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een
archeologisch bodemrapport

€ 142,00
€ 465,00

2.3.17
2.3.17.1

2.3.17.2

Advies
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
algemene maatregel van bestuur,
provinciale of gemeentelijke verordening
aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over de
aanvraag of het ontwerp van de
beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, als bedoeld in
artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het
bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om
een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend
uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in
2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16
2.3.16.1

2.3.16.2

Advies
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien
een daartoe bij algemene maatregel
van bestuur, provinciale of
gemeentelijke verordening
aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over
de aanvraag of het ontwerp van de
beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, als bedoeld in
artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:
het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de
aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in
2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis
is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

2.3.18
2.3.18.1

2.3.18.1.1

2.3.18.1.2

2.3.18.2

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wet of algemene maatregel van bestuur
aangewezen bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven voordat de omgevingsvergunning
kan worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring
van geen bedenkingen moet afgeven
wordt aangesloten bij de in titel 2 van
toepassing zijnde tarieven.
indien een ander bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven: 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
2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17
2.3.17.1

2.3.17.1.1

2.3.17.1.2

2.3.17.2

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien
een daartoe bij wet of algemene
maatregel van bestuur aangewezen
bestuursorgaan een verklaring van
geen bedenkingen moet afgeven
voordat de omgevingsvergunning kan
worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring
van geen bedenkingen moet afgeven
wordt aangesloten bij de in titel 2 van
toepassing zijnde tarieven.
indien een ander bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven: 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
2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis
is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

2.3.18
2.3.18.1

2.3.19

2.3.20

2.3.21

Toets Welstandscriteria
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief voor
een beoordeling aan redelijke
eisen van welstand door de
gecombineerde welstand- en
monumentencommissie per
beoordeling

€ 110,00

Verplicht advies agrarische
commissie
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien volgens wettelijk voorschrift
voor de in dat onderdeel bedoelde
aanvraag een advies van de
agrarische commissie wordt
beoordeeld

€ 974,00

Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag wordt
ingediend na aanvang of
gereedkomen van de
bouwactiviteit van de op grond van
dat onderdeel verschuldigde leges
met een maximum van € 1000,00.

10%

Beoordeling gewijzigde gegevens

2.3.22

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag om een principe-uitspraak of
concept-uitspraak als bedoeld in hoofdstuk
2, waarop de eerstgenoemde aanvraag
betrekking heeft, worden de ter zake van de
principe-uitspraak of concept-uitspraak
geheven leges in mindering gebracht op de
leges voor het in behandeling nemen van de
aanvraag om de omgevingsvergunning
bedoeld in hoofdstuk 3, mits deze aanvraag
binnen 6 maanden na afronding van de
aanvraag principe-uitspraak of concept-

2.4.1

Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief voor
het in behandeling nemen van
gewijzigde gegevens die worden
ingediend nadat de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag al in
behandeling is genomen

€ 274,00

Extra toets Verordening
ruimte/interim
omgevingsverordening
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien de aanvraag getoetst moet
worden aan de rechtstreeks
werkende regels uit de
Verordening ruimte/interim
omgevingsverordening

€
1889,00

Vermindering als gevolg van
voorafgaan door een
conceptaanvraag
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in
hoofdstuk 3 is voorafgegaan door een
conceptaanvraag als bedoeld in
hoofdstuk 2 waarop de
eerstgenoemde aanvraag betrekking
heeft, worden de hierover geheven
leges, in mindering gebracht op de
leges voor het in behandelen nemen
van deze aanvraag, mits deze

uitspraak is gedaan, met dien verstande dat
geen teruggave plaatsvindt.

2.4.2

2.4.2.1

2.4.3

2.4.4

aanvraag binnen 6 maanden na
afronding van de conceptaanvraag is
gedaan, de aanvraag niet is
ingetrokken en niet besloten is de
aanvraag niet te behandelen, met
dien verstande dat geen teruggave
plaatsvindt.
Vermindering als gevolg van besluit
de aanvraag om een
omgevingsvergunning niet te
behandelen
Indien besloten is de aanvraag om
een omgevingsvergunning voor een
project niet te behandelen omdat
deze niet ontvankelijk is, is er sprake
van vermindering van een deel van
de leges. De vermindering bedraagt:
Vermindering als gevolg van
intrekking principeverzoek
Indien een principeverzoek voor een
project door de aanvrager wordt
ingetrokken voordat er
besluitvorming heeft plaatsgevonden,
is er sprake van vermindering van
een deel van de leges. De
vermindering bedraagt:
Vermindering als gevolg van
intrekking aanvraag om een
omgevingsvergunning
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een
project door de aanvrager wordt
ingetrokken, is er sprake van

75%

75%

2.4.4.1
2.4.4.2
2.4.4.3

2.4.5

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking
aanvraag omgevingsvergunning voor
bouwactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouwactiviteiten, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, intrekt terwijl deze
reeds in behandeling is genomen door de
gemeente, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt:
2.5.1.1
indien de aanvraag wordt ingetrokken
binnen een termijn van vier weken na het
in behandeling nemen ervan

2.5.1

50%

2.5.2

vermindering van een deel van de
leges. De vermindering bedraagt:
bij intrekking binnen 10 werkdagen
na indiening van de aanvraag
bij intrekking van een aanvraag
voordat deze ontvankelijk is
bij intrekking van een ontvankelijke
aanvraag, waarbij nog geen
besluitvorming heeft plaatsgevonden
Vermindering als gevolg van
vergunningsvrij zijn van de aanvraag
om een omgevingsvergunning
Indien na de beoordeling van de
aanvraag om een
omgevingsvergunning blijkt dat deze
vergunningsvrij is, is er sprake van
vermindering van een deel van de
leges. De vermindering bedraagt:
Teruggaaf als gevolg van intrekking
verleende omgevingsvergunning voor
bouwactiviteiten
Als de gemeente een verleende
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouwactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, intrekt op verzoek van
de vergunninghouder, bestaat aanspraak
op teruggaaf van een deel van de leges,
mits dit verzoek is ingediend binnen 2
jaren na verlening van de vergunning en
van de vergunning geen gebruik is
gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
Minimumbedrag voor teruggaaf

100%
75%
50%

75%

25%

2.5.1.2

2.5.2

2.5.3

2.5.3.1

2.5.3.2

2.5.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na
vier weken na het in behandeling nemen
ervan
Teruggaaf als gevolg van intrekking
verleende omgevingsvergunning voor
bouwactiviteiten
Als de gemeente een verleende
omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouwactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, intrekt op aanvraag van
de vergunninghouder, bestaat aanspraak
op teruggaaf van een deel van de leges,
mits deze aanvraag is ingediend binnen 2
jaren na verlening van de vergunning en
van de vergunning geen gebruik is
gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
Teruggaaf als gevolg van het weigeren
van een omgevingsvergunning voor
bouwactiviteiten
Als de gemeente een
omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouwactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, weigert, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van
de leges. De teruggaaf bedraagt:
Onder een weigering bedoeld in onderdeel
2.5.3.1 wordt mede verstaan een
vernietiging van de beschikking waarbij
de vergunning is verleend bij rechterlijke
uitspraak.
Minimumbedrag voor teruggaaf

25%

25%

10%

2.5.3

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet
teruggegeven.
Geen teruggaaf legesdeel advies of
verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de
onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen
teruggaaf verleend.

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt
niet teruggegeven.
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of
verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van
de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt
geen teruggaaf verleend.
Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen
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
2.8.2
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag
tot het vaststellen van een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel
3.6, lid 1, onder a van de Wet
ruimtelijke ordening
2.8.3
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van schriftelijke
verzoeken om een principe-uitspraak
over het verlenen van medewerking aan
een herziening, wijziging of uitwerking
van een bestemmingsplan

2.8.1

€ 8.934,00
2.8.2

€ 3.145,00
2.8.3

€
2.8.4

Indien binnen 6 maanden na de
principe-uitspraak over hetzelfde
onderwerp een aanvraag als opgenomen
in titel 2 wordt gedaan, dan wordt het
legesbedrag genoemd in onderdeel 2.8.3
op verzoek in mindering gebracht op de
voor de aanvraag in rekening te brengen

570,00

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag
tot het vaststellen van een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel
3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag
tot het vaststellen van een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel
3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke
ordening
Indien binnen 6 maanden na de principeuitspraak over hetzelfde onderwerp een
aanvraag als opgenomen in titel 2 wordt
gedaan, dan wordt het legesbedrag
genoemd in onderdeel 2.8.3 op verzoek
in mindering gebracht op de voor de
aanvraag in rekening te brengen leges
met dien verstande dat er geen
teruggave plaatsvindt.

€ 9090,00

€ 3.200,00

leges met dien verstande dat er geen
teruggave plaatsvindt.
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning:
3.1.1
ingevolge de Drank- en Horecawet
€ 428,10
3.1.2
Ingevolge artikel 2:28 van de Algemeen
Plaatselijke Verordening (exploitatie
horecabedrijf), indien de aanvrager reeds
beschikt over een op grond van de
Drank- en Horecawet verplichte
vergunning
€ 184,45
3.1.3
Ingevolge artikel 2:28 van de Algemeen
Plaatselijke Verordening (exploitatie
horecabedrijf) indien de aanvraag niet
vergunningplichtig is op grond van de
Drank- en Horecawet
€ 184,45
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning voor het organiseren van
een evenement als bedoeld in artikel
2:25 van de Algemene plaatselijke
verordening (evenementenvergunning),
indien het betreft:
3.2.1.1
een evenement vanaf 100 bezoekers
€ 55,00
3.2.1.2
een evenement vanaf 500 bezoekers
€ 279,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning:
3.1.1
ingevolge de Drank- en Horecawet
3.1.2
Ingevolge artikel 2:28 van de Algemeen
Plaatselijke Verordening (exploitatie
horecabedrijf), indien de aanvrager reeds
beschikt over een op grond van de Dranken Horecawet verplichte vergunning
3.1.3
Ingevolge artikel 2:28 van de Algemeen
Plaatselijke Verordening (exploitatie
horecabedrijf) indien de aanvraag niet
vergunningplichtig is op grond van de
Drank- en Horecawet

€ 513,75

€ 221,35

€ 513,75

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning voor het organiseren van
een evenement als bedoeld in artikel 2:25
van de Algemene plaatselijke verordening
(evenementenvergunning), indien het
betreft:
3.2.1.1
een evenement vanaf 150 bezoekers
€ 279,50
3.2.1.2
een evenement vanaf 500 bezoekers
€ 419,20

