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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1 indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis

1.1.1.1.1 op maandag tot en met vrijdag 315,00

1.1.1.1.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 595,00

1.1.1.1.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 595,00

1.1.1.2 indien de voltrekking plaatsvindt in de Gent

1.1.1.2.1 op maandag tot en met vrijdag 315,00

1.1.1.3 indien de voltrekking plaatsvindt in de Oude Ettense Kerk

1.1.1.3.1 op maandag tot en met vrijdag 535,00

1.1.1.3.2 op zaterdag 655,00

1.1.1.4 indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofshuus

1.1.1.4.1 op maandag tot en met vrijdag 465,00

1.1.1.4.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 655,00

1.1.1.4.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 655,00

1.1.1.5 indien de voltrekking plaatsvindt in de Lounge van de Drufabriek

1.1.1.5.1 op maandag tot en met vrijdag 410,00

1.1.1.5.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 500,00

1.1.1.5.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 530,00

1.1.1.5 indien de voltrekking plaatsvindt in de Conferentiezaal van de Drufabriek

1.1.1.5.1 op maandag tot en met vrijdag 510,00

1.1.1.5.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 600,00

1.1.1.5.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 630,00

1.1.1.6 indien de voltrekking niet plaatsvindt in het gemeentehuis, de Gent, het

Hofshuus, de Oude Ettense Kerk, de lounge van de Drufabriek dan wel de

Conferentiezaal van de Drufabriek maar op een andere, met toestemming

van het college van burgemeester en wethouders, door het bruidspaar cq

partners gekozen locatie

1.1.1.6.1 op een éénmalige locatie

1.1.1.6.1.1 op maandag tot en met vrijdag 475,00

1.1.1.6.1.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 595,00

1.1.1.6.1.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 675,00

1.1.1.6.2 op een locatie die vaker dan éénmaal wordt gebruikt

1.1.1.6.2.1 op maandag tot en met vrijdag 295,00

1.1.1.6.2.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 370,00

1.1.1.6.2.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 395,00

1.1.1.6.3 de eventuele kosten voor de gekozen locatie zijn niet in de tarieven

opgenomen en dienen door het bruidspaar/de partners zelf te worden

afgerekend

1.1.1.7 het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van 

artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

1.1.1.7.1 tijdens de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke stand

vastgestelde uren 475,00

1.1.1.7.2 buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke stand

vastgestelde uren 595,00

1.1.1.8 voor het gebruik van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of een 

geregistreerd partnerschap bedraagt het bedrag per ambtenaar 17,00

1.1.2 het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap

in een huwelijk

1.1.2.1 indien de omzetting plaatsvindt in het gemeentehuis

1.1.2.1.1 op maandag tot en met vrijdag

1.1.2.1.1.1 zonder ceremonie 15,00

1.1.2.1.1.2 met ceremonie 315,00

1.1.2.1.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 595,00

1.1.2.1.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 675,00

1.1.2.2 indien de omzetting plaatsvindt in de Gent

1.1.2.2.1 op maandag tot en met vrijdag 315,00



1.1.2.3 indien de omzetting plaatsvindt in de Oude Ettense Kerk

1.1.2.3.1 op maandag tot en met vrijdag 535,00

1.1.2.3.2 op zaterdag 655,00

1.1.2.4 indien de omzetting plaatsvindt in het Hofshuus

1.1.2.4.1 op maandag tot en met vrijdag 465,00

1.1.2.4.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 655,00

1.1.2.4.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 655,00

1.1.2.5 indien de omzetting plaatsvindt in de Lounge van de Drufabriek

1.1.2.5.1 op maandag tot en met vrijdag 410,00

1.1.2.5.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 500,00

1.1.2.5.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 530,00

1.1.2.6 indien de omzetting plaatsvindt in de Conferentiezaal van de Drufabriek

1.1.2.6.1 op maandag tot en met vrijdag 510,00

1.1.2.6.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 600,00

1.1.2.6.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 630,00

1.1.2.7 indien de omzetting niet plaatsvindt in het gemeentehuis, de Gent, het

Hofshuus, de Oude Ettense Kerk, de lounge van de Drufabriek dan wel de

Conferentiezaal van de Drufabriek maar op een andere, met toestemming

van het college van burgemeester en wethouders, door het bruidspaar cq

partners gekozen locatie

1.1.2.7.1 op een éénmalige locatie

1.1.2.7.1.1 op maandag tot en met vrijdag 475,00

1.1.2.7.1.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 595,00

1.1.2.7.1.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 675,00

1.1.2.7.2 op een locatie die vaker dan éénmaal wordt gebruikt

1.1.2.7.2.1 op maandag tot en met vrijdag 295,00

1.1.2.7.2.2 op zaterdag en buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke

stand vastgestelde uren 370,00

1.1.2.7.2.3 op zon-  of daarmee voor de burgelijke stand gelijk te stellen dag 395,00

1.1.2.7.3 de eventuele kosten voor de gekozen locatie zijn niet in de tarieven

opgenomen en dienen door het bruidspaar/de partners zelf te worden

afgerekend

1.1.2.8 het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 

64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

1.1.2.8.1 tijdens de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke stand

vastgestelde uren 475,00

1.1.2.8.2 buiten de kostenloze uren en de in het reglement burgelijke stand

vastgestelde uren 595,00

1.1.2.9 voor het gebruik van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of een 

geregistreerd partnerschap bedraagt het bedrag per ambtenaar 17,00

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.3.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering 5,00

1.1.3.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering 20,00

1.1.3.3 een trouwboekje of partnerschapboekje in een bruin leren uitvoering 31,50

1.1.3.4 voor inschrijving middels kaligrafie worden de door de gemeente te betalen

kosten volledig doorberekend



Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

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

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,90

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 

1.2.1.1 (zakenpaspoort) 56,90

1.2.1.3 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) 50,90

1.2.1.4 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 8,95

1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 

1.2.1.2 en 1.2.1.3 20,90

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar 8,95

1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

42,85

1.2.2 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 41,00

1.2.3 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. 19,50

1.2.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

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

40,20

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33,25

1.3.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een formulier voor een eigen 

verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motervoertuigen, waarvoor een rijbewijs is 

vereist 1,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan 

één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden 

geraadpleegd.

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

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 7,00

1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1 tot 500 verstrekkingen 475,00

1.4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen of meer 1.965,00

1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, 

vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

1.4.3 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.

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

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

1.4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1 tot 500 verstrekkingen 475,00

1.4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen of meer 1.965,00

1.4.5 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

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,20

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 7,50

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina 0,35

met een maximum per bericht van 6,50

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s 33,00

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier 6,60

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

27,60

1.6.2 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.

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens 10,00



Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.7.1.1 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet 25,00

1.7.1.2 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 10,00

1.7.1.3 het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988 10,00

1.7.2.4 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 10,00

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

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

1.8.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30,05

1.8.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita 5,75

1.8.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 5,75

1.8.4 tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in het GBA 5,75

1.8.3 tot het waarmerken van stukken of gewaarmerkt afschrift 7,50

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder 

daaraan besteed kwartier 12,50

Hoofdstuk 10 Marktstandplaatsen

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

1.10.1 een standplaatsvergunning als bedoeld in de Marktverordening 2008 25,90

1.10.2 inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in het Marktreglement 2008 25,00

1.10.3 verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2 25,00

1.10.5 overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in het Marktreglement 2008 25,90

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

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

1.11.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 50,50

1.11.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 50,50

1.11.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing 50,50

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12.1 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:

1.12.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 56,50

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat 34,00

1.12.1.3 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor een onbepaalde tijd

226,50

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor 

de eerste speelautomaat 226,50

en voor iedere volgende speelautomaat 136,00

1.12.2 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) 40,00

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1 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

1.13.1.1 indien het ten behoeve is van een incidentele aanpassing van het net (huisaansluiting) 82,00

1.13.1.2 indien het ten behoeve is van een aanpassing van het net op straatniveau 136,00

1.13.1.3 indien het ten behoeve is van een aanpassing van het net op wijkniveau 191,00

1.13.1.4 indien het ten behoeve is van een aanpassing van het net op kernniveau blijkt het uit de voorafgaand aan het in behandeling 

nemen van de melding aan de melder meegedeelte kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld

1.13.2 het in 1.18.1.1 tot en met 1.18.1.4 genoemde bedrag wordt

1.13.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerder van openbare grond en de aanbieder van 

het netwerk, verhoogd met 
191,00

1.13.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status plaatsvindt, 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 ter zake door het college 

van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.13.2.3 indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 en 1.18.2.1 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 de vijfde werkdag schriftelijk 

is ingetrokken

1.12.1.2

1.12.1.4



Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

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

1.14.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

25,90

1.14.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 25,90

1.14.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer (BABW) 25,90

Hoofdstuk 15 Diversen

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

1.15.1.1 van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 

regeling een tarief is opgenomen een basistarief van: 3,50

1.15.1.1.1 en per pagina op papier van A4-formaat 0,20

1.15.1.1.2 en per pagina op papier van een ander formaat 0,50

1.15.1.2 van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 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 basistarief van 3,50

1.15.1.2.1 en per afdruk op A4 formaat 3,20

1.15.1.2.1 en per afdruk op A3 formaat 5,60

1.15.1.2.1 en per afdruk op A2 formaat 8,65

1.15.1.2.1 en per afdruk op A1 formaat 11,85

1.15.1.2.1 en per afdruk op A0 formaat 15,20

1.15.1.3 om een persoonsgebonden beschikking voor permanente bewoning van een recreatieverblijf

400,00

1.15.1.4 om 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 7,50

1.15.1.5 tot het verkrijgen van

1.15.1.5.1 een ontheffing voor een paasvuur 26,00

1.15.1.5.2 een ontheffing voor het éénmalig verbranden van snoeihout 13,00

1.15.1.5.3 een ontheffing voor het verbranden van snoeihout voor een periode van 2

kalenderjaren 26,00

1.15.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een kapvergunning, als bedoeld in de 

gemeentelijke kap(bomen)verordening: 26,00

1.15.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaats 99,00

1.15.1.8 om een beschikking, vergunning, ontheffing of vrijstelling voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 

regeling een tarief is opgenomen 50,00



Titel 2 Dienstverlening vallende onder bouwvergunningen
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1 Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989),

voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting)

als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. In beide

gevallen gaat het om de prijs welke aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot 

stand brengen van het bouwwerk waarvoor de vergunning wordt verleend.

Hoofdstuk 2 Bouwvergungingen

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

2.2.1 een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 52,00

2.2.2 een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet 

bedraagt:

2.2.2.1 2,0% van de bouwkosten met een minimum van: 102,00

indien de bouwkosten meer dan € 1,00 en minder dan € 500.000,00 bedragen 

2.2.2.2 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 500.000,00 tot en met  € 2.500.000,00 1,50% 

2.2.2.3 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 2.500.001,00 tot en met  € 5.000.000,00 0,25% 

2.2.2.4 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 5.000.001,00 en meer 0,10% 

2.2.3 een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de 

Woningwet, bedraagt: 

2.2.3.1 2% van de bouwkosten met een minimum van: 102,00

indien de bouwkosten meer dan € 1,00 en minder dan € 500.000,00 bedragen 

2.2.3.2 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 500.001,00 tot en met  € 2.500.000,00 1,50% 

2.2.3.3 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 2.500.001,00 tot en met  € 5.000.000,00 0,25% 

2.2.3.4 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 5.000.001,00 en meer 0,10% 

2.2.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid van de Woningwet 

bedraagt:

1% van de bouwkosten met een minimum van: 102,00

indien de bouwkosten meer dan € 1,00 en minder dan € 500.000,00 bedragen 

2.2.4.2 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 500.001,00 tot en met  € 2.500.000,00 0,75% 

2.2.4.3 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 2.500.001,00 tot en met  € 5.000.000,00 0,125% 

2.2.4.4 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 5.000.001,00 en meer 0,05% 

2.2.5 een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in 

artikel 56a, achtste lid van de Woningwet:

een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 5.2.4 bepaald en verminderd met de voor

de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval 102,00

is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde

leges plaatsvindt;

2.2.6 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid van de Woningwet 

bedraagt: 

2.2.6.1 1% van de bouwkosten met een minimum van: 102,00

indien de bouwkosten meer dan € 1,00 en minder dan € 500.000,00 bedragen 

2.2.6.2 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 500.001,00 tot en met  € 2.500.000,00 0,75%

2.2.6.3 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 2.500.001,00 tot en met € 5.000.000,00 0,125%

2.2.6.4 plus van het gedeelte van de bouwkosten van € 5.000.001,00 en meer 0,05%

Hoofdstuk 3 Gereduceerd tarief en teruggaaf bouwvergunningen

2.3.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in

afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend,

maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de tarieven uit paragraaf 5.2 als volgt toegepast:

 - indien de bouwkosten van het gewijzigde plan meer bedragen dan het oorspronkelijke plan, dan

   worden de leges voor het verlenen van de nieuwe vergunning berekend over de meerkosten van   

   het gewijzigde plan,

 - indien de bouwkosten van het gewijzigde plan lager zijn, dan wordt voor het verlenen van de  

   nieuwe vergunning het minimumbedrag voor de betreffende vergunning in rekening gebracht.

 - indien een vergunning wordt gewijzigd, vindt geen teruggaaf van leges plaats voor het niet  

   gebruiken van de oorspronkelijke vergunning.

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden

beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

De kosten voor eventuele verhogingen bij zowel de oorspronkelijke bouwvergunning als het 

gewijzigde plan zijn voor rekening van de aanvrager.



2.3.2.1 Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt wordt 25% van de geheven

leges teruggegeven, met dien verstande dat:

 - teruggaaf alleen verleend wordt indien binnen zes maanden na de datum van verlening van de

   vergunning een schriftelijk verzoek is ontvangen om de vergunning in te trekken en dit verzoek 

   wordt ingewilligd,

 - de teruggaaf alleen wordt verleend over de leges die geheven zijn met toepassing van 5.2,

   en  hierbij in ieder geval het minimumbedrag voor de betreffende vergunning voor rekening van de

   aanvrager blijft,

 - indien met betrekking tot de verlening kosten zijn gemaakt als bedoeld in artikel 5.6 e.v., deze 

   kosten voor rekening van de aanvrager blijven.

2.3.2.2 Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, vóór het verlenen van de vergunning, wordt ingetrokken, wordt 50 

% van de verschuldigde leges in rekening gebracht.

Minimaal blijft hierbij een bedrag voor rekening van de aanvrager van  102,00

De teruggaaf wordt alleen berekend over de leges welke worden geheven op grond van de artikelen 5.2.2. tot en met 5.2.6 

2.3.2.3 Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de

verschuldigde leges verleend, met dien verstande dat:

 - dit gereduceerde tarief alleen wordt toegepast op de tarieven op grond van 5.2,

 - hierbij het minimumbedrag voor de betreffende vergunning voor rekening van de aanvrager blijft, en

 - eventuele verhogingen (bv voor advies- en publicatiekosten) zoals genoemd in deze tabel blijven

   voor rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk 4 Overschrijving bouwvergunning

2.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven

van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening 25,50

Hoofdstuk 5 Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria en overige verhogingen

2.5   Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning omtrent de welstand wordt beoordeeld, worden de onder 5.2.2 t/m 

5.2.6 bedoelde leges als volgt verhoogd: 

2.5.1 met 1,9 promille van de bouwkosten, bedoeld in 5.1, ter grootte van € 1,-- t/m €  500.000,- met een minimum van                  43,00

2.5.1.2 plus van het gedeelte van de bouwsom van €    500.001,-- tot en met €   2.500.000,--    0,6 promille

          plus van het gedeelte van de bouwsom van €  2.500.001,-- tot en met €  5.000.000,-- 0,25 promille 

plus van het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001,-- en meer                  0,11 promille

2.5.1.3 bij woningbouw van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd:

van   1 tot en met   5 woningen het tarief volgens 5.6.1 of 5.6.1.2

      van   6 tot en met 10 woningen het tarief over bouwkosten van  5 woningen

     van 11 tot en met 20 woningen het tarief over bouwkosten van  6 woningen

   van 21 tot en met 30 woningen het tarief over bouwkosten van  8 woningen     

    van 31 tot en met 40 woningen het tarief over bouwkosten van 10 woningen

  van 41 tot en met 50 woningen het tarief over bouwkosten van 12 woningen

   van 51 tot en met 60 woningen het tarief over bouwkosten van 14 woningen

en zo vervolgens.

      Etage-, galerijwoningen en dergelijke worden als één bouwblok beschouwd.

Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwkosten van het bouwblok.

2.5.1.4 indien er sprake is van integrale advisering worden de volgende kosten voor de welstand doorberekend:

2.5.1.4.1 welstand + 1 extra discipline, het regulier tarief x 1,8

2.5.1.4.2 welstand + meerdere extra disciplines, het regulier tarief 2,2

2.5.1.5 illegale bouwwerken, het reguliere tarief x 1,50

2.5.1.6 formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg (bedrag verrekend bij definitieve aanvraag) 100,00

2.5.1.7 voor reclame-objecten per adviesaanvraag 43,00

2.5.1.8 voor overige adviezen, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, € 87,-- of € 107,-- (excl. BTW) per uur.

2.5.1.9 indien een bouwaanvraag moet worden beoordeeld door de welstandscommissie, worden de welstandstarieven in 

deze paragraaf verhoogd met: 23,00

Verhoging in verband met adviezen van andere externe adviseurs

2.5.2 Indien, afgezien van de in het voorgaande genoemde adviezen, nog andere adviezen vereist zijn om

de bouwvergunning te kunnen verlenen, dan worden de leges voor de bouwvergunning verhoogd

met een bedrag ter vergoeding van de adviezen.

De betreffende verhoging wordt vooraf aan de aanvrager kenbaar gemaakt, op basis van een

begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Aanvrager krijgt twee weken bedenktijd om al dan niet in te stemmen met de verhoging.

De betreffende verhoging dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Na beslissing op de aanvraag bouwvergunning ontvangt aanvrager een overzicht van de werkelijk 

gemaakte kosten. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het geraamde bedrag, wordt

het verschil terugbetaald.



Verhoging in verband met verstrekking onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid

2.5.3 Indien een aanvraag bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een reguliere

bouwvergunning of bouwvergunning tweede fase moet worden verleend en bij de aanvraag een

onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in paragraaf 1.2.6, onderdeel e van

de Bijlage bij het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning moet worden verstrekt, wordt 

het overeenkomstig 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.6 berekende bedrag verhoogd

2.5.3.1 bij een onderzocht terrein (milieukundig) met een oppervlakte van 0 m² tot 500 m² met 149,00

bij een onderzocht terrein (milieukundig) met een oppervlakte van 501 m² t/m 1.500 m² met 198,00

bij een onderzocht terrein (milieukundig) met een oppervlakte vanaf 1.501 m² 298,00

Verhoging in verband met archeologisch onderzoek

2.5.3.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

2.5.3.2.1 de beoordeling van een Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het

Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 3.1 432,00

2.5.3.2.2 de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek 144,00

2.5.3.2.3 de beoordeling van een offerte tot het doen van arcgeologisch (voor)onderzoek 144,00

2.5.3.2.4 de beoordeling van rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex artikel 39 lid 2, 40 lid 1

Monumentenwet 288,00

Verhoging in verband met illegaal bouwen

2.5.4 Indien de bouwvergunning wordt afgegeven nadat de bouw is aangevangen of heeft plaatsgevonden,

dan wordt het op grond van 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1 en 5.2.6 verschuldigde bedrag verhoogd met

25% tot een maximum verhoging van € 5.000,-.

Verhoging in verband met Wet Geluidhinder

2.5.5.1 Indien in verband met een in dit hoofdstuk opgenomen dienst een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder  moet 

worden vastgesteld, dan wordt het bij de betreffende dienst vermelde tarief verhoogd met 740,00

2.5.5.2 Indien in verband met een in dit hoofdstuk opgenomen dienst vanwege het wegverkeer de geluidbelasting op een gevel moet 

worden vastgesteld, dan wordt het bij de betreffende dienst vermelde tarief verhoogd met 160,00

Hoofdstuk 6 Aanlegvergunningen

2.6.1 Begripsbepaling aanlegkosten

Onder aanlegkosten 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 aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in dit hoofdstuk onder 

aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of 

werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.6.2 aanvraag aanlegvergunning

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 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): 201,00

2.6.3 Verhogingen

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.7.2 wordt, indien de aanvraag van een aanlegvergunning:

2.6.3.1 krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemrapport  

wordt beoordeeld, verhoogd met; 201,00

2.6.3.2 betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 

3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 726,00

2.6.3.3 betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, 

3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 294,00

2.6.3.4 betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.1, eerste lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 4.160,00

2.6.3.5 betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in 

artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met; 294,00

De betreffende verhoging wordt vooraf aan de aanvrager kenbaar gemaakt, op basis van een

begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Aanvrager krijgt twee weken bedenktijd om al dan niet in te stemmen met de verhoging.

De betreffende verhoging dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Na beslissing op de aanvraag aanlegvergunning ontvangt aanvrager een overzicht van de werkelijk 

gemaakte kosten. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het geraamde bedrag, wordt

het verschil terugbetaald.

2.6.4 Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een aanlegvergunning, voor het verlenen van de aanlegvergunning, wordt ingetrokken, 

wordt 50 % van de verschuldigde leges in rekening gebracht. 

De teruggaaf wordt alleen berekend over de leges welke worden geheven op grond van de artikel 5.7.2



Hoofdstuk 7 Projectbesluit, ontheffing, uitwerking, wijziging, afwijking of herziening van het bestemmingsplan

2.7.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek tot de beoordeling van een principeaanvraag

in afwijking van het bestemmingsplan 201,00

2.7.2 Projectbesluit/buiten toepassingverklaring

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 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: 697,00

2.7.3 Wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk 

ten aanzien waarvan:

2.7.3.1 artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 1.180,00

2.7.3.2 artikel 3.6, eerste lid, onder c of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 294,00

2.7.3.3 artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 294,00

2.7.3.4 artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met; 294,00

2.7.3.5 artikel 50, derde lid, onder a, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met; 294,00

2.7.4 Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk

ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast, verhoogd met: 4.160,00

Naast de in 5.8.1 tot en met 5.8.4 genoemde bedragen worden, indien van toepassing, kosten in rekening gebracht ter

vergoeding van de kosten voor externe adviseurs. De betreffende verhoging wordt vooraf aan de aanvrager kenbaar

gemaakt op basis van een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is

opgesteld.

Aanvrager krijgt twee weken bedenktijd om al dan niet in te stemmen met de legestarieven.

Het betreffende legesbedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Na beslissing op de aanvraag om een vrijstelling, wijziging, uitwerking of herziening ontvangt de aanvrager een 

overzicht van de gemaakte kosten. Als deze gekoppeld is aan een bouwaanvraag wordt na de beslissing op de

bouwvergunning een overzicht toegezonden. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan de geraamde

bedragen, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.7.5 Ontheffing of toetsing exploitatieplan

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk 

ten aanzien waarvan:

2.7.5.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met; 294,00

2.7.5.2 artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met; 294,00

2.7.6 Bestemmingswijzigingen

2.7.6.1 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 of tot het verkrijgen van een ontheffing

 als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde 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; 1.180,00

2.7.6.2 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; 726,00

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, 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; 1.180,00

2.7.7 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; 294,00

2.7.6.3 Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde 

werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 294,00



Hoofdstuk 8 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

2.8 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: 

2.8.1 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 356,00

welk bedrag wordt vermeerdeerd bij een gebruiksoppervlak vanaf

0 m2 tot    500 m2 met 267,00

500 m2 tot 1.000 m2 met 355,00

1.000 m2 tot 2.500 m2 met 667,00

2.500 m2 tot 5.000 m2 met 1.115,00

5.000 m2     1.336,00

vermeerderd met € 25,00 voor iedere volle 1.000 m2 of gedeelte daarvan welke de perceelsgrootte meer  

bedraagt dan 5.000 m²

2.8.2 een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een inrichting als bedoeld in artikel 

2.1.1 van de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening is overeenkomstig artikel 5.9.2. van de niet zijnde een inrichting als 

bedoeld onder artikel 5.9.3 bedraagt: 266,00

welk bedrag wordt vermeerdeerd bij een vloeroppervlak vanaf

0 m2 tot 500 m² met 266,00

500 m2 tot 1.000 m² met 355,00

1.000 m2 tot 2.500 m² met 489,00

2.500 m2 tot 5.000 m² met 577,00

5.000 m2 668,00

vermeerderd met € 12,30 voor iedere volle 1.000 m2 of gedeelte daarvan welke de perceelsgrootte 

meer bedraagt dan 5.000 m²

2.8.3 een aanvraag om een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 van de 

gemeentelijke brandbeveiligingsverordening bedraagt:  

2.1 Brandbeveiligingsverordening

bij een vloeroppervlakte van minder dan 1000 m2 177,00

bij een vloeroppervlakte van 1000 m² of meer 368,00

een aanvraag tot het verstrekken van een doorlopende vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting 

als bedoeld in artikel 2.1.1 van de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening is overeenkomstig artikel 5.9.2 uit de tarieventabel 

van toepassing

Hoofdstuk 9 Sloopvergunning, -melding

2.9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen

van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1. Van de Bouwverordening 283,00

2.9.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in 

8.2.1 van de Bouwverordening 51,00

2.9.3 De bedragen genoemd in 5.10.1 en 5.10.2 worden, indien van toepassing, nog verhoogd met een 

bedrag ter vergoeding van externe adviseurs.

De betreffende verhoging wordt vooraf aan de aanvrager kenbaar gemaakt, op basis van een

begroting die terzake door of vanwege  het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Aanvrager krijgt twee weken bedenktijd om al dan niet in te stemmen met de verhoging.

De betreffende verhoging dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Na beslissing op de aanvraag om sloopvergunning of reactie op de melding ontvangt aanvrager een 

overzicht van de werkelijk gemaakte kosten. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het 

geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Verhoging in verband met illegaal slopen

2.9.4 Indien de sloopvergunning wordt afgegeven nadat de sloop is aangevangen of heeft plaatsgevonden,

dan wordt het op grond van 5.10.1 verschuldigde bedrag verhoogd met 25%

Hoofdstuk 10 Overig

2.10 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 78,00

Hoofdstuk 11 Informatieverzoeken

2.11.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

gegevens uit het openbaar register, als bedoeld in artikel 57 van de Woningwet, met uitzondering

van gegevens betreffende in het register opgenomen personen, per inlichting 13,00

2.11.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit bestemmings-

plannen of milieuinformatie per object 26,00

2.11.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit 

bestemmingsplannen en tevens milieuinformatie, per object 48,00

2.11.4 De in 5.12.2 en 5.12.3 genoemde tarieven worden eventueel verhoogd met de in 1.1.1.1 en 1.1.1.2

genoemde tarieven.



Hoofdstuk 12 Kosten wijziging vergunning

2.12 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanbrengen van

een wijziging in een vergunning, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is

opgenomen                  49,00



Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1 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 325,00

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

155,00

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 

van de Drank- en Horecawet 27,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of 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, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1 een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel 185,00

3.2.1.2 een grootschalig evenement en jaarlijks terugkerend evenement 102,00

3.2.1.3 overige evenementen 51,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

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

3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene 

plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3:15

3.3.1.1 voor een seksinrichting 510,00

3.3.1.2 voor een escortbedrijf 355,00

3.3.2 wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of 

escortbedrijf, als bedoeld in <artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening>:

3.3.2.1 voor een seksinrichting 255,00

3.3.2.2 voor een escortbedrijf 177,00

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

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

ontheffing of andere beschikking
50,00

3.4.2 Lid 3.7.1 is niet van toepassing op een vergunning, ontheffing of andere beschikking op grond van artikel 4 Zondagswet


