Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010.
Beantwoording vraag: waarom worden leges kleiner dan € 59,50 niet gerestitueerd?
Toegezegd wordt om een vergelijkende tarieven- tabel ter inzage te leggen.
Verschillen tussen oude en nieuwe (Wabo) tarieventabel:
In de nieuwe tarieventabel zijn de tarieven voor RO procedures gewijzigd.
Aanleiding:
- In huidige situatie voor bestemmingsplannen één tarief, ongeacht omvang van een
project, differentiatie is gewenst;
- Voor bestemmingsplannen en/of projectbesluiten het proces opdelen in 2 fases zodat ook
in voorbereidingsfase leges in rekening kunnen worden gebracht;
- Procedures zijn verkort in nWro dus wel tijdswinst, maar digitalisering is verplicht en
brengt extra werkzaamheden met zich mee;
- Digitalisering publicaties scheelt aanmerkelijk in kosten (m.n. Staatscourant).
De tarieventabel zoals deze nu geldt is ter inzage gelegd.
Toelichting geen teruggave
In hoofdstuk 5 Teruggave staat dat een bedrag minder dan € 59,50 niet wordt teruggegeven.
Het bedrag van € 59,50, tevens is dit bedrag ook het minimale leges bedrag, wordt niet teruggeven
omdat er werkzaamheden (en dus kosten zijn gemaakt) zijn verricht voor dit verzoek.

Tarieventabel 2010,
behorende bij de Legesverordening 2010.
Indeling tarieventabel
Titel 1
Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1
Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2
Reisdocumenten
Hoofdstuk 3
Rijbewijzen
Hoofdstuk 4
Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7
Bestuursstukken
Hoofdstuk 8
Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9
Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 13 Kansspelen
Hoofdstuk 14 Telecommunicatie
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 16 Recreatief nachtverblijf
Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8

Bouwgerelateerde leges
Algemeen
Bouwvergunningen
Verhogingen/aanvullende leges
Slopen
Aanlegvergunning
Overig/administratief
Archeologie
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Horeca
Organiseren evenementen of markten
Standplaatsen
Prostitutiebedrijven
gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of
partnerschapregistratie dan wel bij de omzetting van een partnerschapregistratie naar een huwelijk voor het gebruik maken van de trouwzaal
aan de Markt 7 te Aalten c.q. Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo, op andere tijd
of wijze dan op grond van de Wet rechten burgerlijke stand 1879 voor
kosteloze voltrekking / registratie is bepaald.
bij voltrekking in de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten of de trouwzaal
aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 16.00 uur
bij voltrekking in de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten of de trouwzaal
aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op maandag tot en met vrijdag op
een tijdstip, niet vallend tussen 9.00 en 16.00 uur
bij voltrekking in de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten of de trouwzaal
aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op een zaterdag, zondag of op een
algemeen erkende feestdag
bij voltrekking in een andere locatie dan de trouwzaal aan de Markt 7 te
Aalten of de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur
bij voltrekking in een andere locatie dan de trouwzaal aan de Markt 7 te
Aalten of de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op maandag
tot en met vrijdag op een tijdstip niet vallend tussen 9.00 en 16.00 uur
bij voltrekking in een andere locatie dan de trouwzaal aan de Markt 7 te
Aalten of de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 op een zaterdag, zondag
of een algemeen erkende feestdag
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje
een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje

€

326,00

€

832,00

€

964,00

€

780,00

€ 1.287,00

€ 1.418,00
€
€

21,35
21,35

€

50,90

€

56,90

€

50,90

€

8,95

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1
(zakenpaspoort)
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon
die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in
1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe
reisdocument

1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingsticker in
een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3
tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een
reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan
personen in de leeftijd tot en met dertien jaar
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan
personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede
in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een
bedrag van
Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering
van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en
het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts
één keer per reisdocument berekend.
Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede
in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden wanneer het oude document niet kan worden
ingeleverd, verhoogd met een toeslag wegens extra administratieve
kosten van

€

15,65

€

15,65

€

8,95

€

42,85

€

41,00

€

19,50

€

23,85

€

41,50

€

33,25

€

23,85

€

5,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
Het tarief als genoemd in 1.3.1 wordt, wanneer het oude document niet
kan worden ingeleverd, verhoogd met een toeslag wegens extra
administratieve kosten van
In afwijking van onderdeel 1.3.1 bedraagt het tarief ter zake van het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of
omwisselen van een rijbewijs met een looptijd van 1 of 3 jaar, 50% van de
op basis van onderdeel 1.3.1 geheven leges.
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register
Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
1.4.1

1.4.2

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of
meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.2.1
1.4.2.2.2
1.4.2.2.3
1.4.2.2.4
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.2.1
1.4.4.2.2
1.4.4.2.3
1.4.4.2.4
1.4.5

1.4.6

1.4.7
1.4.8

1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 25 verstrekkingen
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn
opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 25 verstrekkingen
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens
als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens, het wettelijk vastgestelde
legesbedrag.

€

5,95

€ 100,00
€ 354,00
€ 1.003,00
€ 1.299,00

€

5,90

€ 101,00
€ 357,50
€ 1.013,00
€ 1.312,00

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van gegevens uit de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan een afnemer
die een No-hit bericht kan overleggen

€

2,27

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een overzicht van
zijn of haar persoonslijst (tweede verzoek)

€

5,95

Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van een bewijs van als
ingezetene ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens, per afgegeven bewijs

€

5,95

€

5,95

€

15,00

€

15,00

€

2,15

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van het burgerservicenummer (tweede verzoek)
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers
van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
Ter zake van 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.

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

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1

1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.2

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming
persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2
en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt
slechts de hoogste gevraagd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€
€
€
€

0,25
5,50
27,50
5,50

€

27,50

€

5,50

€
€
€

119,00
119,00
29,80

€

17,95

€

119,00

€

5,95

€

29,80

€
€

119,00
0,67

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2

1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.2
1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
een afschrift van de gemeentebegroting
een afschrift van de gemeenterekening
een afschrift van het burgerjaarverslag
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een
raadsvergadering, inclusief bijbehorende stukken, per vergadering
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de
verslagen van de raadsvergaderingen, (agenda, notulen en raadsvoorstellen)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een vergadering
van een raadscommissie, per vergadering
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de
verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
een afschrift van de bouwverordening
een afschrift van de overige verordeningen, per pagina

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1

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

1.8.1.1

1.8.1.2
1.8.2
1.8.2.1

tot het verkrijgen van informatie omtrent bestemming, bodemkwaliteit etc.
voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan
voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder
daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken
van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9,
eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen

€

30,00

€

30,00

€

5,95

€
€
€

5,95
5,95
5,95

€

15,00

€
€
€
€
€
€
€
€

0,12
0,20
0,25
0,30
0,60
0,90
1,20
1,80

€
€
€
€
€

1,30
2,40
4,75
8,30
13,75

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

1.10.2
1.10.2.1

1.10.2.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in
het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed
kwartier of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,
per pagina op formaat
A4, enkelzijdig, zwart-wit
A4, dubbelzijdig, zwart-wit
A3, enkelzijdig, zwart-wit
A3, dubbelzijdig, zwart-wit
A4, enkelzijdig, kleur
A4, dubbelzijdig, kleur
A3, enkelzijdig, kleur
A3, dubbelzijdig, kleur
een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk van een foto, indien
leverbaar, per stuk
9 x 12 cm.
13 x 18 cm.
18 x 24 cm.
24 x 30 cm.
30 x 40 cm.

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie
1.11
1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de
gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€

89,00

€

10,40

€

62,90

€
€

62,90
37,95

€

24,30

€

178,75

€

357,50

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet
1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen
1.13.1

1.13.1.1
1.13.1.2

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel
30b van de Wet op de kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,
voor de eerste speelautomaat
en voor iedere volgende speelautomaat
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 14 Telecommunicatie
1.14.1

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste
lid, van de Telecommunicatiewet
Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van
het netwerk, wordt het onder 1.14.1 genoemde tarief verhoogd met
Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de
kabel plaatsvindt, wordt de onder 1.14.1 en 1.14.1.1 genoemde tarieven
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.2 is uitgebracht, wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
1.15
1.15.1
1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€

38,75

€

38,75

€

38,75

€

0,00

€
€
€

15,25
67,50
337,00

€

5,25

€

5,25

€

9,25

€

30,00

€

11,35

€

11,35

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing om te parkeren op een
parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor bewoners van een als
zodanig aangeduide zone en welke parkeergelegenheid wordt aangeduid

1.15.3
1.15.4

met het bord E9 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, per kalenderjaar of gedeelte daarvan
tot het verkrijgen 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)

Hoofdstuk 16 Recreatief nachtverblijf
1.16

1.16.1
1.16.2
1.16.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 4.6.2
van de Algemene Plaatselijke Verordening indien:
incidenteel geldig
geldig voor één jaar
geldig voor 5 jaar

Hoofdstuk 17 Diversen
1.17.1
1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.1.3

1.17.1.4
1.17.1.5
1.17.1.6

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
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 ingekleurde kaart, tekening, kopie of lichtdruk voor elk aan het
inkleuren te besteden halfuur of gedeelte daarvan
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

1.17.2
1.17.3

1.17.4

1.17.5

1.17.6

1.17.7

1.17.8

1.17.9
1.17.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 56f van de Pachtwet

€

6,75

€
€

21,50
30,70

€

131,25

€

399,70

€

60,50

€

115,65

€

11,35

€

9,00

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een vergunning tot het vellen van een houtopstand
a.
indien sprake is van een melding
b.
indien sprake is van een kapvergunning
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag om advies met betrekking tot de uitkomst van een verricht of
advies voor een nog te verrichten (bodem) onderzoek
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag van een vergunning tot het aansluiten van een eigendom op het
gemeenteriool, ingevolge de lozingsverordening
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag van een inrit- of uitwegvergunning ingevolge artikel 2.1.5.3 van
de Algemene Plaatselijke Verordening
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een vergunning tot het voorhanden hebben en verkopen
van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.6.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een ontheffing veroorzaken geluidshinder (waaronder
kanon-, carbid- en vogelschieten) als bedoeld in artikel 4.1.5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het opnieuw verstrekken van een hondenpenning
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik hebben van
gemeentegrond als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, geldig maximaal voor:

1.17.11

1.17.12

a.

een week

€

11,35

b.

een maand

€

22,75

c.
d.

een half jaar
een jaar

€
€

45,50
91,00

€

579,00

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk
lijkschouwer of door een vanwege de gemeente aangewezen lijkschouwer
bedraagt het tarief binnen kantooruren van de GGD Regio Achterhoek
zoals door de Regio Achterhoek gehanteerd
Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk
lijkschouwer of door een vanwege de gemeente aangewezen lijkschouwer
bedraagt het tarief buiten kantooruren van de GGD Regio Achterhoek
zoals door de Regio Achterhoek gehanteerd

€ 1.045,00

Titel 2 Bouwgerelateerde leges
Hoofdstuk 1 Algemeen
2.1
In de onderdelen 2.2 tot en met 2.6 betreft het leges die de gemeente kan
heffen voor aanvragen in het kader van de:
a.

Woningwet;

b.

Wet ruimtelijke ordening;

c. gemeentelijke bouwverordening;
d. Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening.
Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt
voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in
deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt
toegepast op de volgende hoofdcategorieën:
1.

legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 2.2);

2.

verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 2.3);

3.

legesheffing slopen (zie onderdeel 2.4);

4.

legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 2.5);

5.

legesheffing overig en voor administratieve kosten
(zie onderdeel 2.6);

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.
Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 2.7).

Hoofdstuk 2 Bouwvergunningen
2.2.1
Algemeen
Op grond van onderdeel 2.2 worden leges geheven, die samenhangen
met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een:
-

schetsplan;

-

lichte bouwvergunning;

-

reguliere bouwvergunning;

-

bouwvergunning eerste fase;

bouwvergunning tweede fase;
wijziging bouwvergunning eerste fase.
Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij
onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan,
de beheersverordening, het exploitatieplan, de bouwverordening en het
Bouwbesluit. Voor toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van
leges, genoemd in onderdeel 2.3.2.
2.2.2

Begripsbepaling bouwkosten
Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
voorwaarden voor utvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te
voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een

raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is
vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk
waarop de aanvraag betrekking heeft.
2.2.3

Aanvraag beoordeling schetsplan/vooroverleg
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
beoordeling van een schetsplan:
25% van het overeenkomstig 2.2.4 of 2.2.5 berekende bedrag met een
minimum van

€

59,50

€
€

1,39
59,50

€
€

2,78
59,50

€

2,78

€

0,83

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
reguliere bouwvergunning eerste fase bedraagt:
50% van de volgens 2.2.4 of 2.2.5 berekende leges met een minimum van €

59,50

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een
op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt
genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.
2.2.4

2.2.5

Aanvraag lichte bouwvergunning
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
lichte
bouwvergunning bedraagt:
voor elke € 100,00 aan bouwkosten of gedeelte daarvan:
met een minimum van:
Aanvraag reguliere bouwvergunning
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
reguliere bouwvergunning bedraagt:
a.

bij bouwkosten tot en met € 500.000,00 voor elke € 100,00
aan bouwkosten of gedeelte daarvan
met een minimum van

b.

bij bouwkosten van € 500.001,00 of meer
1. over de eerste € 500.000,00 aan bouwkosten voor elke
€ 100,00 aan bouwkosten
2. voor elke € 100,00 of gedeelte daarvan aan bouwkosten
boven € 500.000,-- bouwkosten

2.2.6

2.2.7

Aanvraag bouwvergunning eerste fase

Aanvraag bouwvergunning tweede fase
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
reguliere bouwvergunning tweede fase bedraagt:
50% van de volgens 2.2.4 of 2.2.5 berekende leges met een minimum

€
€

59,50
119,00

van: vermeerderd met een maximumtoeslag van:
2.2.8

Niet-ontvankelijke aanvraag
Voor een niet-ontvankelijke aanvraag tot het verkrijgen van een
bouwvergunning geldt, in plaats van de tarieven als vermeld in de
onderdelen 2.2.4 tot en met 2.2.7 een tarief van:

€

119,00

€

18,20

Hoofdstuk 3 Verhogingen/aanvullende leges
2.3.1
Algemeen
Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het
verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges
genoemd in onderdeel 2.2 verhoogd, dan wel worden aanvullend leges
geheven.
Het gaat om de volgende extra toetsingen:

2.3.2

2.3.2.1
2.3.2.2

-

toetsing welstand (zie onderdeel 2.3.2);

-

beoordeling bodemrapport (zie onderdeel 2.3.3);

-

verplicht advies agrarische commissie (zie onderdeel 2.3.4);

-

achteraf ingediende aanvraag (zie onderdeel 2.3.5);

-

beoordeling aanvullende gegevens (zie onderdeel 2.3.6);

-

projectbesluit/buiten toepassingverklaring (zie onderdeel 2.3.7);

-

wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan (onderdeel 2.3.8);

-

vaststelling bestemmingsplan op aanvraag (onderdeel 2.3.9);

-

ontheffing of toetsing exploitatieplan (onderdeel 2.3.10).

Toetsing welstand
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, in verband
met een toetsing aan welstandscriteria, verhoogd met
a. de advieskosten welke de gemeente in rekening worden gebracht door
het "Gelders Genootschap”.
b. indien ten behoeve van een schetsplan, een bouwplan of een bouwaanvraag, een beoordeling aan de welstandscriteria als bedoeld in
artikel 12a van de Woningwet plaatsvindt door een gemeenteambtenaar
die belast is met de toetsing van bouwplannen aan de sneltoetscriteria
in de Welstandsnota, zonder dat nog een beoordeling nodig is door het
“Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de
schoonheid van stad en land” worden de tarieven, als vermeld in de
onderdelen 2.2.2 tot en met 2.2.5 verhoogd met

2.3.2.3

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag, zoals
bedoeld in onderdeel 2.3.2.1, wordt de begroting van kosten aan de
aanvrager medegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de

aanvrager ter kennis is gebracht.

2.3.3

Beoordeling bodemrapport
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

2.3.3.1

een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de Woningwet,
of ten behoeve van een aanvraag om een bouwvergunning zoals bedoeld
in onderdeel 2.2 bedraagt:
a. ingeval van alleen een historisch onderzoek
b. ingeval van een verkennend onderzoek
vermeerderd met bij inschakeling van een externe deskundige, de door
die deskundige berekende kosten.

2.3.3.2

€
€

119,00
238,00

€
€

119,00
238,00

€

179,00

een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, waarbij de Woningwet en
de
Wet Milieubeheer niet van toepassing zijn:
a. ingeval van alleen een historisch onderzoek
b. ingeval van een verkennend onderzoek
vermeerderd met bij inschakeling van een externe deskundige, de door
die deskundige berekende kosten.

2.3.3.3

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag, zoals
bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 en 2.3.3.2, wordt de begroting van kosten
aan de aanvrager medegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de
kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.3.4
2.3.4.1

Verplicht advies externe commissie/deskundige
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de
aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts
kan worden afgehandeld wanneer een advies van een externe commissie
en/of deskundige wordt beoordeeld, verhoogd met de door die commissie
c.q. deskundige berekende kosten.

2.3.4.2

2.3.5

2.3.6
2.3.6.1

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag, zoals
bedoeld in onderdeel 2.3.4, wordt de begroting van kosten aan de
aanvrager medegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de
aanvrager ter kennis is gebracht.
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de
aanvraag van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de bouw, verhoogd met:
Advisering controleberekeningen
Indien de aanvraag om een bouwvergunning betrekking heeft op een

bouwplan waarbij beton-, ijzer-, hout- of andere constructies gebezigd
worden welke omvangrijke controleberekeningen noodzakelijk maken,
wordt het overeenkomstig onderdeel 2.2 berekende bedrag verhoogd met
de door externe deskundigen in rekening gebrachte advieskosten.
2.3.6.2

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag, zoals
bedoeld in onderdeel 2.3.6.1, wordt de begroting van kosten aan de
aanvrager medegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de
aanvrager ter kennis is gebracht.

2.3.7

Projectbesluit/buiten toepassingverklaring

2.3.7.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan
artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de
Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met:
voor elke € 100,00 aan bouwkosten of gedeelte daarvan
met een minimum van
en een maximum van

2.3.7.2

Het onder 2.3.7.1. genoemde tarief wordt bij inschakeling van een
(externe) adviesbureau vermeerderd met de door dat bureau berekende
kosten.

2.3.7.3

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag, zoals

€
0,60
€ 2.585,00
€ 9.058,00

bedoeld in onderdeel 2.3.7.1 resp. 2.3.7.2, wordt de begroting van kosten
aan de aanvrager medegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de
kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.
2.3.8

Wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

2.3.8.1
2.3.8.2

2.3.8.3
2.3.8.4

artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging
bestemmingsplan) wordt toegepast, verhoogd met

€ 3.106,00

artikel 3.6, eerste lid, onder c (binnenplanse ontheffing) of 3.38, vierde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening (ontheffing van beheersverordening)
wordt toegepast, verhoogd met

€

119,00

artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijke ontheffing) wordt
toegepast, verhoogd met

€

179,00

artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplanse ontheffing)
wordt toegepast, verhoogd met

€

179,00

2.3.9

Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

2.3.9.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel

€ 6.004,00

3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast,
verhoogd met:
2.3.9.2

Het onder 2.3.9.1. genoemde tarief wordt bij inschakeling van een
(externe) adviesbureau vermeerderd met de door dat bureau berekende
kosten.

2.3.9.3

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag, zoals
bedoeld in onderdeel 2.3.9.1 resp. 2.3.9.2, wordt de begroting van kosten
aan de aanvrager medegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de
kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.3.10

Hogere grenswaarde
Het tarief bedraagt inzake het in behandeling nemen van een aanvraag
om ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet
geluidhinder, per bouwplan
vermeerderd met het tarief van het Kadaster voor de inschrijving hogere
grenswaarde ad.

€

596,00

€

25,10

a. ingeval van sloopaanvragen zonder asbest

€

59,50

b. ingeval van sloopaanvragen zonder asbest en met sloopveiligheidsplan

€

238,00

c. ingeval van sloopaanvragen met asbest

€
€

357,00
536,00

Hoofdstuk 4 Slopen
2.4.1
Begripsbepaling sloopkosten
Onder sloopkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom
exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV),
voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van
de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit
hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
2.4.2

Sloopvergunning
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
sloopvergunning als bedoeld in:

2.4.2.1

artikel 8.1.1 van de bouwverordening bedraagt:

d. ingeval van sloopaanvragen met asbest en met sloopveiligheidsplan
2.4.2.2

Het in onderdeel 2.4.2.1. genoemde tarief wordt verhoogd met de
advieskosten welke de gemeente in rekening worden gebracht bij
beoordeling van het sloopplan door het “Gelders Genootschap”.

Hoofdstuk 5 Aanlegvergunning

2.5.1

Aanvraag aanlegvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel
3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening
(aanlegvergunning) bedraagt:

€

119,00

€

29,75

€

59,50

Hoofdstuk 6 Overig/administratief
2.6.1
Algemeen
Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening
die doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan
(extra) administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een
deel van de leges aan de orde.
2.6.2

Overschrijven vergunningen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of
aanlegvergunning

2.6.3

Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging
van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden
beoordeeld, geringe wijziging in het bouwplan is gelijk aan het tarief zoals
genoemd in de onderdelen 2.2.4 t/m 2.2.7, gerekend over de meerkosten
met een minimum van

2.6.4

Bestemmingswijzigingen

2.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onder a, van de Wet ruimtelijke ordening waarbij geen sprake is van een
bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van

2.6.4.2

2.6.4.3

werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 1.552,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onder c (binnenplanse ontheffing), artikel 3.22, eerste lid (tijdelijke
ontheffing), 3.23, eerste lid (buitenplanse ontheffing) waarbij geen sprake
is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen
sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning
is vereist

€

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of
3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening,
waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning
is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een
aanlegvergunning is vereist

€ 2.585,00

119,00

2.6.4.4

2.6.5

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, waarbij geen sprake is van een
bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van
werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist
Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of
bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening

2.6.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,
wordt een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

2.6.6.1

- 75% van de verschuldigde basisleges bedoeld in onderdeel 2.2,
onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, indien de aanvraag wordt ingetrokken
binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan;

2.6.6.2

- 50 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in onderdeel 2.2,
onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, indien de aanvraag wordt ingetrokken na
4 weken na het in behandeling nemen ervan;

2.6.6.3

Een bedrag minder dan € 59,50 wordt niet teruggegeven.

2.6.7

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer de gemeente een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning
intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de
leges teruggegeven, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De
teruggaaf bedraagt: 25 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in
onderdeel 2.2, onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, met dien verstande dat
een bedrag minder dan € 59,50 niet wordt teruggegeven.

2.6.8

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer de gemeente een bouw-, sloop- of aanlegvergunning weigert,
wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf
bedraagt: 50 % van de verschuldigde basisleges bedoeld in onderdeel
2.2, onderscheidenlijk 2.4.2 of 2.5.2, met dien verstande dat een bedrag
minder dan € 59,50 niet wordt teruggegeven.

2.6.9

€ 6.004,00

Teruggaaf als gevolg van een van rechtswege verleende vergunning
Wanneer de gemeente een vergunning van rechtswege verleend, worden

€

119,00

de verschuldigde leges teruggegeven.
2.6.10

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een verzoek tot herziening
bestemmingsplan
Wanneer de gemeente een verzoek tot herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in onderdeel 2.3.9 en 2.6.4.4 weigert, wordt een deel
van
de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt: 60 % van
de verschuldigde basisleges bedoeld in de betreffende onderdelen.

Hoofdstuk 7 Archeologie
2.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
2.7.1.1

2.7.1.2
2.7.1.3
2.7.1.4

de beoordeling van een Programma’s van Eisen inzake archeologisch
(voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van
Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 3.1

€

213,00

de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch
(voor)onderzoek

€

71,00

de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch
(voor)onderzoek

€

71,00

de beoordeling van rapportages die voortvloeien uit archeologisch
(voor)onderzoek, ex artikelen 39 lid 2, 40 lid 1 en 41 lid 1 Monumentenwet

€

142,00

€

59,50

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking
2.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een
andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een
tarief is opgenomen:

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

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 Dranken Horecawet

€

327,00

€

327,00

€

11,80

€

327,00

€

163,50

€

25,85

€

17,75

€

11,80

€

11,80

€

17,75

€
€

11,80
11,80

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld
in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

3.1.4.1
3.1.4.2

3.1.5
3.1.5.6

indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning anders dan
bedoeld in onderdeel 3.1.4.2
indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een wijziging van
bedrijfsleider, beheerder of lokaliteit:
met dien verstande dat, indien tevens een vergunning als bedoeld in
onderdeel 3.1.1 is aangevraagd, de leges van de vergunning op grond
van de Algemene Plaatselijke Verordening niet worden geheven.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een vergunning:
tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés,
restaurants en dergelijke inrichtingen als bedoeld in artikel 2.3.1.6 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, geldig per keer:

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in
artikel 2.2.2, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:
een grootschalig evenement, per dag
vermeerderd met een toeslag van 25% per iedere dag verlenging
een middelgroot evenement, per dag
vermeerderd met een toeslag van 25% per iedere dag verlenging
een snuffelmarkt of braderie
een feest, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
(grootschalig)
een feest, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
(middelgroot)
een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.2.2,

3.2.2

van de Algemene plaatselijke verordening
Indien voor het verlenen van de in 3.2.1 genoemde vergunning schriftelijk
advies van het team Bouwen moet worden verkregen wordt het in 3.2.1
genoemde bedrag verhoogd met

€

59,50

€
€
€
€
€

18,75
53,75
107,50
214,75
429,75

€
€

737,00
737,00

€
€

368,50
368,50

€

327,00

schriften nadat een brandveiligheidsonderzoek is gehouden, geldt een

€

0,32

oppervlaktetoeslag boven het tarief als genoemd onder 3.5.1.1 van:

€

446,50

a. voor een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1.000 m², per m²

€
€
€

521,00
596,00
31,60

Hoofdstuk 3 Standplaatsen
3.3

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

3.3.1

tot het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan op de weekmarkt te
Aalten of Dinxperlo, geldig voor:
a.

een dag

b.

een week

c.

een maand

d.
e.

een half jaar
een jaar

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven
3.4
3.4.1

3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2

3.4.2.1
3.4.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als
bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening, anders
dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.4.2:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld
in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

Hoofdstuk 5 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid
3.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
3.5.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met
betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld
in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

3.5.1.2

Voor de afgifte van de gebruiksvergunning met bijbehorende voor-

b. voor een bruto vloeroppervlakte van 1.001 m² tot en met 2.500 m²
c. voor een bruto vloeroppervlakte van 2.501 m² tot en met 5.000 m²

d. voor een bruto vloeroppervlakte boven 5.000 m²
vermeerderd per 1.000 m² of een gedeelte daarvan boven 5.000 m² met

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.6

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

€

11,35

