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Gemeente

w Landerd
RAADSBESLUIT
Zaaknumm er.7418-2019

Agendapunt: Belastingmaatregele n 2020
De raad van de gemeente Landerd;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d.12 november 2019,
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid,
aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de
Paspoortwet
BESLUIT
vast te stellen de Legesverordening 2020

AÉikel

í

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

Artikel

í

Definities

ln deze verordening wordt verstaan onder:

a) dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte

van een dag als een hele

dag wordt aangemerkt;

b) jaar. het tijdvak dat loopt van de ne dag in een

c)
d)

e)

kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het

volgende kalenderjaar;
kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;
maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in
de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand
30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de
maand februari is;
week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'leges'worden rechten geheven voor:
1.

a.
b.

het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

Gemeentehuis Landerd, Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland tel. 0486-458111
fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd. nl internet: www.landerd. nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel.

2.

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op
een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod,
ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn
verricht.

AÉikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

t.

stukken, inlichtingen of nasporingen, waarvan de kosteloze afgifteverstrekking of
verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd:
nasporingen en werkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 7 van Titel 1 van de
bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;
het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten,
wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;
het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften terzake van
belastingen;
de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan
houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging,
vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke
functie of dienstverrichting jegens de gemeente;
de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan,
houdende beslissing op een vezoek om subsidie uit de gemeentekas;
één exemplaar van de stukken bedoeld in titel t hoofdstuk 7, onder 1.7.2.11 , van de bij
deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties;
vijf exemplaren van de stukken bedoeld in titel I hoofdstuk 7, onder 1.7.2.11, van de bij
deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties
het afgeven van een omgevingsvergunning voor activiteiten met betrekking tot
monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3
artikel 2.3.7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) ziin of worden verhaald;
diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke
intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, voor zovil die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

.
.

een activiteit georganiseerd door een straat-, buurt- of wijk- of dorpscomité, al
dan niet georganiseerd als niet-natuurlijke rechtspersoon, en als zodanig ook
bekend bij onze gemeente;
een activiteit georganiseerd door een stichting, vereniging of een natuurlijke
rechtspersoon, en als zodanig ook bekend bij onze gemeente; en dienend aan
het straat, buurt- of wijk- of dorpsbelang onder de voorwaarde dat:
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activiteit waarvoor de vergunning, wordt aangevraagd heeft niet tot
doel om financieel gewin te boeken, en
oDe activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd mag inkomsten
genereren, echter dienen die inkomsten wel aanwijsbaar in hun geheel
ten goede te komen voor de instandhouding van de betreffende activiteit,
dan wel in hun geheel te worden bestemd voor een goed doel als
bedoeld onder 5 van de beleidsregels vrijstelling leges.
o De

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1.
2.

3.

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel
bepaalde.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een
projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.1Ovan de Crisis- en herstelwet bedraagt
het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd
zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling
en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter
vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel2.10, derde lid, van de Crisis- en
herstelwet.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of
andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

ArtikelT Termijnen van betaling

1.

2.

ln afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moeten de leges
worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel6:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan
wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de
kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend

Artikel 9 Vermindering oÍ teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking
tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
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Artikel í 0 Overdracht van bevoegdheden
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening
in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

a.
b.

c.

van zuiver redactionele aard zijn;
een tariefsverlaging betreffen;
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen
drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het
Staatsblad of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel I
van de tarieventabel betreft:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

onderdeel 1.1.11 (akten burgerlijke stand);
hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
onderdeel 1.4.9 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)
onderdeel 1.7. 1 (verklaring omtrent het gedrag);
hoofdstuk 10 (kansspelen)1.

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere
wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden

Artikel í 2 Overgangsrecht
De legesverordening 2019 vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018 wordt
ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande datzij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.

Artikel 1 3 lnwerkingtreding

1.

2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.
De ROEB-lijst en de UAV 2012 liggen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in
Zeeland, zoals genoemd in artikel 139, derde lid Gemeentewet.

Artikel í4 Giteertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2020
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Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2020
lnhoudsopgave
Titel 1 Alqemene dienstverleninq
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister(vervallen)
Hoofdstuk 6 Bestuursstukken
Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken
Hoofdstuk I Gemeentearchief
Hoofdstuk 9 Leegstandwet
Hoofdstuk 1 0 Kansspelen
Hoofdstuk 1 1 Kinderopvang
Hoofdstuk 1 2 Telecommunicatie
Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 14 Diversen
Titel 2 Dienstverleninq vallend onder fvsieke leefomoevinq/ omqevinqsverounninq
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Vooroverleg
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4 Vermindering
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk I ln deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverleninq vallend onder Europese dienstenrichtliin
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
Hoofdstuk 4ln deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Hoofdstuk 5 Standplaatsen en collectes
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet
Biilaqen
ROEB-h1st
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Titel

I

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

Burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
oartnerschap op:

1

1

í

1

1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.í.8
1.1.9

1.1.10
1.1.11

1.1.12
1.1.13

1.1

.14

€0.00
maandaq om 9.00 uur en 9.15 uur (bruidspaar en 2 getuigen)
voor een administratief huwelijk en partnerregistratie op maandag van 9.30 uur tot
€93,95
12.00 uur (maximum 10 personen)
c375,75
maandaq tot en met donderdaq tussen 09.00 uur en 17.00 uur
c441,90
op vriidao tussen 09.00 uur en 17.00 uur en
genoemd
9829,90
in 1.1.1.1. en 1.1.1.2
op zaterdaq en andere tiiden dan
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere doot
de qemeente hiertoe aanqewezen ruimte op:
c375,75
maandaq tot en met donderdaq tussen 09.00 uur en 17.00 uur
e441,90
oo vriidao tussen 09.00 uur en 17.00 uur
€829.90
oo zaterdao en andere tiiden dan qenoemd in 1.1.2.1. en 1.1.2.2
-'let tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
cartnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de
'aadszaal in Schaiik:
e375.75
naandaq tot en met donderdaq tussen 09.00 uur en 17.00 uur
c441.90
rp vriidaq tussen 09.00 uur en 17.00 uur
€829.90
cp zaterdaq en andere tiiden dan genoemd in 1.1.3.1. en 1.1.3.2
het
verstrekken
van
een
Het tarief bedraaqt voor
c27.45
een trouwboekie of partnerschap boekie in een normale uitvoering
e37.35
een trouwboekie of partnerschap boekie in een luxe uitvoering
gemeentewege
getuige
hel
gebruik
bij
van
maken van een
Het tarief bedraagt voor
€19,70
uoltrekken van een huweliik of het registreren van een partnerschap, per getuige
Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds aangemaakt dossier voor een Êo?
95
nuweliik of qereqistreerd partnerschap
Het tarief bedraagt voor het één dag aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar
c166,95
van de burgerlijke stand, als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft
olaatsoevonden
Het tarief bedraagt voor het één dag aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar
€83,50
yan de burqerliike stand, als beëdiginq bii de rechtbank heeft plaatsgevonden
Het is niet toegestaan te strooien binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties
met welke soort materialen dan ook voor, bij of na het huwelijk. Voor het opruimen c52,15
en verwiideren van deze materialen wordt een tarief qeheven van
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
c26,15
burqerliike stand, voor ieder daaraan besteedt kwartier
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk
als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals
dat is oooenomen in het Leqesbesluit akten burqerliike stand.
Het tarief bedraaot voor het in behandelino nemen van een aanvraacl
het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de
registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede 937,60
van afschriften of uittreksels uit de akten van de registers
het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen en
c37,60
bescheiden met betrekking tot de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen
buiten Nederland

b

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

aanvraag:

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en
laciliteiten paspoort:
1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraaq 18 iaar of ouder is
1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
1.2.2 ïot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
oehandeld (faciliteitenpaspoort)
1.2.2.1 /oor een persoon die op het moment van de aanvraaq 18 iaar of ouder is
1.2.2.2 /oor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
riet heeft bereikt
1.2.3 van een reisdocument voor vluchtelinqen of voor vreemdelinqen
1.2.4 van een Nederlandse identiteitskaart:
1.2.4.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraaq 18 iaar of ouder is
1.2.4.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
1.2.4.3 voor een persoon met een uitreisverbod op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke
m aatreqelen terrorismebestriidino
1.2.5 uoor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 lol en met 1.2.4.2 genoemde
Cocumenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag
tan
1.2.6 lndien de aanvraag voor een document als bedoeld in artikel 1.2.1.1 tot en met
1.2.4.2 heeft plaatsgevonden op het woonadres van de aanvrager, kan dit
document bezorqd worden teqen een tarief van € 15,- per document
1.2.1

c73.20
€55,35

:

€73.20
€55 35

€55,35
€58,30
€30,70
€30,70
€49,85

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1lHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,

€39,75
lvernieuwen of omwisselen van een riibewiis
1.3.2lHet tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:
€34,1 0
lbij een spoedlevering vermeerderd met
1.3.3lBij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs
c24,35
lvermeerderd met
1.3 .4flndien de aanvraag voor een document als bedoeld in artikel 1.3.1 ,1 .3.2 en 1 .3.3 heeÍ
lplaatsgevonden op het woonadres van de aanvrager, kan dit document bezorgd
lworden tegen een tarief van € 15,- per document

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1

.4.

1

1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2

t/oor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3
ruordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één
cersoon waarvoor de basisreqistratie personen moet worden qeraadpleeqd.
Het tarief bedraagt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq
tot het verstrekken van qeqevens, per verstrekkinq
€1 0,1 0
ïot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats
als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr.2Q16l1191van het
€13,80
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering
van het vriie verkeer van burqers door vereenvoudiqde overleqqinq van
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bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van
Verordenino nr. 102412012 (PbEU 2016, L 200) .
1.4.2.3 Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats
als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2Q1611191 van het
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering
van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van
bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van
Verordening nr. 1 02412012 (PbEU 2016, L 200) .(afgegeven als verklaring van
huweliiksbevoeqheid ).
y'oor één verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn
1.4.3
looenomen in basisreoistratie oersonen.
1.4.4
Het tarief bedraaqt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.4.1 iot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
1.4.5
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
oasisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
Vervallen
1.4.6
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
1.4.7
yoor het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand,
eventueel gevolgd door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het
resultaat van de nasporing en tevens het in 1.4.2.1 bedoelde geregelde recht
yoor het qeven van een inlichting, per kwartier of gedeelte daarvan
1.4.8
in afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met
behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid van het Besluit
basisreqistratie personen
in afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
1.4.9
behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie
personen
Het tarief bedraaqt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
1.4.10
1.4.10.1 tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van
de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie
oersonen dient te worden doorlopen
1.4.10.2 :ot het verstrekken van lijsten met gegevens, voor zovet de verstrekking niet
neer inhoudt dan hetgeen is vermeld in de Wet basisregistratie personen ,
nrelke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven
selectiecriteria, waarvoor de basisregistratie personen dient te worden
loorlopen

€18,60

e21,50
e58,35

c26,15

c26,15

c24,40

€7,50

€22 05

c22 05

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)
Hoofdstuk 6 Bestuursstukken
.6.1

lHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

lverstrekken van:
6.1.1 leen afschrift van de proqrammabegroting
1.6.1.1.1 leen afschrift van de beheersbegroting
1.6.1.1.2 leen afschrift van de produktenbegroting
1.6.1.2 leen afschrift van de beleidseditie van de gemeenterekening
1.6.1.3 leen afschrift van de beheerseditie van de gemeenterekening
1.6.2 lHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
1.6.2.1 hot het verstrekken van:
1.6.2.2 hot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderiaar:
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€23,60
€29.55
c23,40
€25,30
€25,30

1.6.2.2.1

1.6.2.3

op de agenda's, voorstellen en notulen van de openbare vergaderingen van
de voorbereidende vergadering van de raad
lndien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat worden
yoor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar

oerekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand
/oor een gehele maand worden gerekend.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
:ot het verstrekken van
analoge of digitale kopieën van stukken, gevraagd in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur:
voor de eerste paqina
voor elke volgende paqina
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de Algemene plaatseliike verordeninq exc. toelichtinq
een afschrift van de Alqemene plaatseliike verordeninq incl. toelichtinq
3en exemplaar van een andere dan de onder 1.6.3.1 genoemde
strafverordeninq
aanvullingen van de onder 1.6.3.1 en 1.6.3.2 bedoelde verordeningen, per
bladzijde

c127,35

:

1.6.2.3.1
1.6.2.3.2
1.6.2.3.3
1.6.3
1.6.3.1

1.6.3.2
1.6.3.3
1.6.3.4

c2.15
Ê0,35

c14.75
c21,10
c14,75

€í,50

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

lHet tarief bedraagt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq

verklaring omtrent het qedraq
1.7.2fto1het verkrijgen van een legalisatie van een handtekeninq
1.7.3lh et ter legalisatie zenden van stukken aan een andere gemeente in Nederland, in
lr' et persoonlijk belang van de aanvraqer
7 .4lhet afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van
ldegene te wiens name het stuk is gesteld of van degene, die in het stuk wordt
lbedoeld
7.Slhet waarmerken van registers en overige daartoe aanqeboden stukken
1.7
r het verstrekken van inlichtingen uit bestanden m.n. bevolkingsstatistiek voor
r kwartier
1.7.1 Itot het verstrekken van een

Hoofdstuk

I

€41,35
c16,50
c32,70

c16,50
€16,50
c11,4Q

Gemeentearchief

lHet tarief bedraagt voor het op verzoek do en van naspeuringen in de in het
lgemeentearchief berustende stukken, voo r ieder daaraan besteed l<wartier
1.8.2
lHet tarief bedraagt voor het afgeven van een exemplaar van de inventaris van
ln"t archief van:
L8.2.1 fde voormalige gemeente Schaijk van 1942-1993
1.8.2.2 lde voormalige gemeente Zeeland van 1529-1993
1.8.1

€9,40

€15,05
€15.05

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

1.e

lH et tarief bedraagt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq
9.1 .1 hot h et verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

l*oo nruimte als bedoeld in artikel 1 5, eerste lid, van de Leegstandwet
1.9.1.2 hot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als
loeooet d in artikel 15, zesde lid, van de Leeqstandwet

9

9126,05

c84 1 0

Hoofdstuk I 0 Kansspelen
1

1

0

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een aanwezigheidsvergunning, is de aanvrager een

vergoeding als bedoeld in artikel 30b, van de Wet op de kansspelen
verschuldiqd ten bedraq van :
1 .10.1 .1 /oor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
1.10.1 .2 /oor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,
uoor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volqende kansspelautomaat
Cnder een jaar wordt verstaan belastingjaar. lndien de belastingplicht in de
oop van een belastingjaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts
over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden
overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een hele maand worden
qerekend.
1.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
kanssoelen (loteriiverqunninq)

e56,50
€56,50
€34,50

€8,95

Hoofdstuk í í Kinderopvang
1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, zoals bedoeld
in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen:
1.11.1.1 roor kinderopvanq en buitenschoolse opvang
1.11.1.2 Voor gastouderbureau
1.11.1.3 uoor gastouder voorziening (via gastouderbureau)
1.11.1.4 voor een verhuizing van een locatie kinderopvang en buitenschoolse
1

1 1

1

Opvanq
5 voor een verhuizing van een gastoudervooziening (via gastouderbureau)
of extra opvanolocatie van qastouder

€.1.475.00

€1.280,00

€495,00
c395,00
€395,00

Hoofdstuk í 2 Telecommunicatie
1.12.1

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, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor
het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in
artikel4 eerste lid en tweede lid AVOI
1.12.1.1 Het bedrag genoemd in 1.12.1wordt bij aaneengesloten
graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of mee, voor het
uitvoeren van coórdinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten
sleuflenqte per strekkende meter sleuf verhoogd met
1.12.1.2 Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt indien overleg moet plaatsvinden
tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder
van het netwerk verhooqd met
1.12.1.3 Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt indien de aanvrager vezoekt om
inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een
bouwveroaderino oer veroaderinq verhooqd met :
1 I 2 1 4 Het bedrag genoemd in 1.12.1 wordt indien met betrekking tot en
aanvraaq/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt,

e397,10

c1,20

c95,10

:
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€85,1 0

lverhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager
lmeegedeelde kosten, blijkend uit een begroting door het college is
lopsesteld.
1.12.1 Sflndien een begroting als bedoeld in 1.12.1.4 is uitgebracht, wordt een
laanvraag /melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
ldag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de
lmeldinq voor deze viifde werkdaq schrifteliik is inqetrokken.
1.12.2 llndien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het
€36,55
Itarief voor het in behandelinq nemen van de meldino
1.12.2.1llndien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag
lverrekend met de aanvraag of melding waartoe de proefsleuf dient, indien
len zodra de aanvraag of melding wordt ingediend conform 1.12.1
1.12.3 lln het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt
lhet tarief voor het in behandeling nemen de helft van het bedrag genoemd
I
lin 1.12.1

Hoofdstuk í3 Verkeer en vervoer
Het tarief bedraagt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq
1.13.1 voor het verrichten van publicaties in dag-nieuws of advertentiebladen, indien
1.13

1

door belanghebbende een vezoek is ingediend om medewerking tot het
c250,25
onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer per publicatie
13.2 lot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel
935 t 75
49 van het Besluit administratieve bepalinqen inzake het weqverkeer (BABW)

Hoofdstuk 14 Diversen
1.14.1

Het tarief bedraaqt voor het in behandelinq nemen van een aanvraao

1.14.1.2 lot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond
rran de Alqemene Plaatseliike Verordeninq voor qeluidhinder
1

1

€21,90

4. 1 3 Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

1.14.1.4
1.14.1.5

1.14.1.6

1.14.1.7

1.14.2

1.14.2.1

sluitingsuur van de Algemene plaatselijke verordening:
- met een geldigheidsduur van een kalenderjaar, per dag:
1. voor het eerste uur of een qedeelte daarvan
2. voor het tweede uur of een qedeelte daarvan
- incidenteel
1. voor het eerste uur of een qedeelte daarvan
2. voor overiqe gevallen (na het eerste uur)
vervallen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
uerkrijgen van een incidentele terrasvergunning als bedoeld in de Algemene
olaatselilke verordeninq "per daq".
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
uerkriigen van een ontheffinq op qrond van de Zondaqswet:
Het tarief bedraaqt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq
tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke
verordeninq voor een ontheffinq kamperen buiten de kampeerterreinen
Kopieën, uittreksels of samenvattinqen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van analoge en digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of andere wetteliike reqelinq een tarief is opqenomen:
uoor de eerste pagina

11

9399,00
91.148,05
c54,40
e90,50

€30,70
€15,60

€41,95

c2,15

i

+.z.zlv oor iedere volqende paqi na
1.14.2

90,35
€9,40

1.14.2. 4lHet tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of andere stukken
regeling een c12,65
lvoor zover daarvoor niet elders in deze tabel of andere wettelijke

Itarief is opqenomen:
lHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
lverstrekken van:
1.14.3.1lonqekleurde kaarten per kaart
]vermeerderd met € 2,25 voor elke 1.000 cm' of gedeelte daarvan, waarmee
lde oppervlakte van de kaart of de tekeninq 5.000 cm2 te boven gaat
1.14.3

c25,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Hoofdstuk
2.1.1

í

Begripsomschriivingen

Voor de toeoassinq van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanleqkosten

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
instalÍatiewerken 2012 (UAV 2012 Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor
zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting is inbegrepen.
lndien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zeltwerl<zaamheid
geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden
waarop de aanvraaq betrekking heeft;
2.1.1.2 bouwkosten

artikel ía:
Bouwkosten:
le som van de prijzen per eenheid inclusief 21o/o otnzêtbelasting zoals die zijn
cpgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde ROEB-lijst (Regionaal Overleg
Eindhoven Bouvrrtoezicht). De tarieventabel en de ROEB-lijst zijn beide onderdeel van de
uerordening.
Voor zover deze ROEB-lijst niet vooziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in
ie lijst) wordt uitgegaan van de aannemingssom inclusief 21% omzetbelasting, bedoeld in
oaragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering
rran werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 Stcrt 2012,1567), voor
net uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten
nclusief 21o/o orfizêtbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de prijs inclusief 21o/o
cmzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald
yoor de werken of werj<zaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.
aÉikel í b:
Artikel 1.6 van de ROEB lijst, op grond van het raadsbesluit van 7 juli 2016, de
bouwkosten voor het plaatsen van tiideliike woonunits vast te stellen op € 0,2.1.1.3 sloopkosten.
Ce aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaÍ 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
nstallatiewerken 2012 (UAV 2012 Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk, of voor
zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting is inbegrepen.
lndien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwer]<zaamheid
geschieden wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werl<zaamheden
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waarop de aanvraag betrekking heeft
2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omqevingsrecht.
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld
2.1.3 ln deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die
cetrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk
uoorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift
cedoeld.
Vooroverleg
2.1.4 Dit overleg is bedoeld voor concrete, inhoudelijke vragen over voorgenomen plannen met
het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo
vergunbaar is. Het vezoek om vooroverleg moet schriftelijk aangevraagd worden. Dit kan
vla een schriftelijk verzoek of via het formulier vooroverleq

Hoofdstuk 2 Vooroverleg
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq:
2.2.1 in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in
het kader van de Wabo verqunbaar is

c409,25

2.2.2 ndien na vooroverleg geen formele aanvraag volgt, blijven de in rekening
Eebrachte kosten voor vooroverleg verschuldigd. Dit geldt ook in het geval van
sen weiqerinq.

Hoofdstuk 3 Omgevi ngsverg
3

2.3.1

2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2
2.3.2.3

2.3.2.4

un

ning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van
de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag
betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de
tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4
van deze titel. ln afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit,
handeli ng of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd
E1!9 rn e ko ste n G e m e e n sch a p p e I ij ke G ez o n d h e i d sd i e n st ( G G D)
Cnverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
wordt, indien de aanvraag een veehouderij betreft waarvoor een GGDadvies gevraagd is, het verschuldigde bedrag verhoogd met de werkelijke
<osten van het uitqebrachte advies
Bouwactiviteiten
lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief in verhouding tot de vastgestelde bouwkosten,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteit
indien de bouwkosten mlnder dan € 100.000 bedraqen
c 403.20
?,75% van de bouwkosten, met een minimum van.
ndien de bouwkosten € 100.000 tot € 500.000 bedraqen
€2.750,00
uermeerderd met 2,21o/o van het bedrag waarmee de bouwkosten de
€ 100.000,- te boven gaan;
ndien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedraqen
€1 1.590.00
vermeerderd met 1,92o/o van het bedrag waarmee de bouwkosten de
€ 500.000,- te boven qaan
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2.3.2.5

2.3.2.6

2.3.2.7

2.3.2.8

2.3.2.9

2.3.2.10

2.3.3

2.3.4

2.3.4.1

2.3.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.4.5

lndien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedraqen
vermeerderd met 1,63 o/o van het bedrag waarmee die bouwkosten de
€ 1 .000.000,- te boven qaan, met een maximum van € 100.000,Extra welstandsfoefs
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel2.3.2.1 bedraagt het tarief,
indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde
aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe
welstandstoets noodzakeliik is:
Verplicht advies Adviescommlssie Agrarische Bouwaanvragen (AAB)
lndien een advies AAB benodigd is bedraagt dit
Advies Brabants Zorgv uldigheidscore (BZV)
Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
wordt, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld
wanneer een extern advies is gevraagd voor de beoordeling van een geur en fijnstofberekening, het verschuldigde bedrag verhoogd met de
werkeliike kosten van het uitgebrachte advies
Achteraf inqediende aanvraaq
Cnverminderd het bepaalde onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien
Ce in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang op
cereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op qrond van dat onderdeelverschuldigde leges
Beoord eli nq a anv ul I e nde q eq eve n s
Onverminderd het bepaalde in onderdeel2.3.2.1 bedraagt het tarief voor
het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden
inqediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al is verleend:
Aanleqactiviteiten
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid,
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.3.2.1
ndien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt
:oeqeoast (binnenplanse afiiliikinq):
raast het oo qrond van onderdeel2.3.2.1 verschuldiqde bedraq;
ndien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt
:oeoeoast (buitenolanse kleine afiruiikino of tiideliike afwiikinq).
raast het op qrond van onderdeel2.3.2.1 verschuldigde bedrag;
ndien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt
ioeqepast (buitenplanse en tiideliike atwiikins):
raast het op qrond van onderdeel2.3.2.1 verschuldiqde bedrag;
ndien artikel2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
íafwii kino van exoloitatieplan):
.raast het op qrond van onderdeel2.3.2.l verschuldiqde bedraq;
ndien de aanvraag een prolect van provinciaal belang betreft, de activiteit
n strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van
Ce Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toeqepast (afwiikinq van provinciale reqelqevinq):
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€21

.190,00

c254,40

€892.50

10%
€174,10

e261,15

e409,25

€409.25

c8.500,00

e277.95

2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2
2.3.5.3
2.3.5.4

2.3.5.5

2.3.5.6

2.3.5.7
2.3.6
2.3.6.1

laast het op grond van onderd eel 2.3.2.1 verschuldiqde bedrao:
c277.95
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel4.3, derde lid, van
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wo rdt toegepast (afwijking van nationale reqelqevinq)
c277.95
least het op grond van onderdeel2.3.2.1 verschuldiqde bedraq;
ndien artikel 2.12, eersle lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
raast het op grond van onderdeel 2.3.2.1 verschuldiqde bedraq;
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo. bedraaot het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt
loeggpast (binnenplanse afwijking):
ndien artikel 2.12, eersle lid, onder a, onder 20, van de Wabo wordt
loegepaqt (buitenplanse kleine afwijking ):
indien artikel 2.12, eersle lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afriliiking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien de aanvraag een prolect van provinciaal belang betreft, de activiteit
in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van
Ce Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale reqelqevinq)
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel4.3, derde lid, van
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
ln gebruik nemen of gebruiken bouvvwerken in relatie tot brandveiliqheid
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
C, van de Wabo, bedraagt het tarief vermeerderd met een toeslag voor een
nrichtinq met een oppervlakte
tot en met 100 m 2= € 327,41 +156,83 = € 484,24
van meer dan 100 m2 tot en met 500 m2 = € 484,24 + €.1,57 per m2
> 100 m2
van meer dan 500 m2 tot en met 2Q00 m2 = €1.112,24+ €0,53 per m2
>500 m2
uan meer dan 2000 m2 tot en met 5000 m2= € 1 .907 ,24 + € 0,13 per m2
>2OOO m2
/an meer dan 5.000 m2= €2.297 ,24+ € 0,03 per m2 >5000 m2

2.3.6.2

vervallen

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde sÍads- of
dorpsgezichten
ndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
it met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in arti
1, eerste lid, onder f, van de Wabo, oÍ op een activiteit als bedoeld in
I 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een
nciale verordeni
of de
oedverordeni
2017

.3.7.1
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c277.95

c409,25
c409,25
€8.500,00
c277,95

c277,95

c277,95

c277,95

2.3.7.2
2.3.7.3

2.3.8
2.3.8.1

2.3.8.2

2.3.8.3

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.13.1

2.3.13.2

Gemeente Landerd aangewezen monument, waarvoor op grond van die
provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een
verounnino of ontheffinq is vereist, bedraaqt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 9348,15
monument:
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op
9348,1 5
een wijze waardoor het wordt ontsierd of de monumentale waarden
daarvan in qevaar worden qebracht:
Sloopactiviteiten anders dan bii monumenten of in beschermd sÍads- of
Corpsqezicht
lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het €348,15
slopen van een bouwwerk bedraaqt het tarief:
n gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g,
van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een €348,1 5
vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef
en onder a, van de Wabo
AsbesÍhoude nde materialen
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8.1 bedraagt het tarief, indien
de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk €435,25
aanwezlq rs
waarin asbest of een asbesthoudend
recreatieverbliiven
bewoninq
Gedooobeschikkinq
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot hr
€294,10
verkrijgen van een gedoogbeschikking voor bewoning van een
recreatieverbliif
Cve rsch riiven ve rq un n i nq/ontheffi nq
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
€41,95
tot het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning
ra 2000-activ iteite n
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en
onder a, van het Besluit omgevingsrecht(Natura 200O-activiteit) bedraagt
het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten :
Flora- en fa u n a-activite iten ( be sch e rmi ng van soorten)
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en
onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora en fauna-activiteit) bedraagl
het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten
Andere activiteiten
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling
dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die
activiteit of handeling
cehoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als
cedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
cehoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
ruaterschapsverordeni n g aangewezen categorie activiteiten d ie van i nvloed
(unnen ziin op de fvsieke leefomgeving, als bedoeld in artikel2.2, tweede
N atu
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c361,05

€361,05

c87 00

"=174,10

2.3.13.3

.3.13.4

2.3.14

2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.15

2.3.15.1
2.3.15.2
2.3.15.2.1
2.3.15.2.2
2.3.15.2.3
2.3.15.2.4
2.3.16
2.3.16.1

2.3.17
2.3.17.1

2.3.17.2
2.3.17.3

lid, van de Wabo, bedraaot het tarief
als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van
deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing
verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder
c174,10
cmgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraaqt het tarief:
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld. lndien een begroting als bedoeld in de eerste
volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis
is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.
Omqevinqsverqunninq in twee fasen
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op
verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van
Ce Wabo, bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit
toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
aanvraaq voor de eerste fase betrekkinq heeft.
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit
uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop
Ce aanvraaq voor de tweede fase betrekkinq heeft.
Beoord el i nq bode mrap port
Cnverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
roofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de
n dat onderdeel bedoelde aanvraaq een bodemrapport wordt beoordeeld:
roor de beoordelino van een milieukundio bodemraooort
c174,10
voor de beoordelinq van een archeoloqisch bodemrapport:
- indien het betreft een bureaustudie
€261,90
- indien het betreft een nventariserend veldondezoek(boorondezoek)
€392,85
8477 inclusief Plan van Aanpak
- indien het betreft een proefsleuvenondezoek, inclusief voorafgaand
€523,95
Programma van eisen
-indien het betreft een Programma van eisen voor opgraving en
€392,85
beqeleidinq
Ve rzoe k H oqe re q re n swaarde n
Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een vezoek tot het
starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als €483,45
bedoeld in de Wet qeluidhinder
Verklarinq van eeen bedenkinqen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene
maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van
geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan
rrvorden verleend, als bedoeld in artikel 2.27. eerste lid, van de Wabo:
ndien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
€281,30
afqeven:
ndien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
€3.757,55
noet afgeven: voor een aanvraag Gebiedsbescherminq
i
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een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
kf .g4g,g0
voor een aanvraaq Soortenbescherming door burqers l'"
afqeven:
lmoet
2.3.17.5 lindien een ander bestuu rsorgaan een verklaring van geen bedenkingen
095,05
lmoet afgeven: voor een aanvraag soortenbescherming infrastructureel en
2.3.17.4

2.3.17.6

linOien

lqebiedsqericht
geen bedenkingen
linOien een ander bestuursorgaan een verklaring van
lmoet afqeven: voor een aanvraag overige

F.

po sos,ou

Hoofdstuk 4 Vermindering
z .4.

1

Lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een

aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zakevan het vooroverleg geheven leges
n mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de
aanvraaq om de omgevinqsverqunning bedoeld in hoofdstuk 3.
2.4.2 lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan
uijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering
uan het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen
als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraaqt
10%
2.4.2.1 oii 5 tot 10 activiteiten
leqes;
van de voor die activiteiten verschuldiqde
15 o/o
2.4.2.2 oii 10 of meer activiteiten
van de voor die activiteiten verschuldiqde leqes,

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleq- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,2.3.5,2.3.6 en 2.3.7 ,
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat
aansoraak op teruqoaaf van een deel van de leqes. De teruqqaaf bedraaqt:
2 .5. 1 1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in
5Q o/o
behandelinq nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leqes:
2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen I weken na het in
35 o/o
behandelino nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leoes:
2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in
25 o/o
behandelinq nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leqes.
2.5.2 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw
aanleo- of sloopactiviteiten
2.5.2.1 {ls de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
rnderdelen 2.3.2,2.3.6 of 2.3.7 ,2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van
:en deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
250Á
ran de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
eges.
2.5.1
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2.5.2.2 Cnder een weigering als bedoeld in onderdeel2.5.2.l wordt mede verstaan een
irernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke

ritspraak.
2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag om een
omgevinqsverqunninq
2.5.s.1 lndien een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3
van titel 2 op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten
behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd
met: 50%
2.5.4 M in i m u m bed rag voor te rugg aaf
Een bedrag minder dan € 88,90 wordt niet teruqqeqeven
2.5.5 Geen teruggaaf legesdeeladvies of verklaring van geen bedenkinqen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1,2.3.2.7,2.3.2.8 en
2 .3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen
rruijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg

van een aanvraag tot het
van een, naar de
omstandiqheden beoordeeld, qerinqe wiiziqino in het proiect:

74,10

F.

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.7.1 Het tarief bedraagt minimaal (behoudens de nader te bepalen en overeen te

komen kosten voor externe advisering) 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 ruimteliike ordeninq
2.7.2 Het tarief bedraagt minimaal ( behoudens de nader te bepalen en overeen te
(omen kosten voor externe advisering) voor het in behandeling nemen van
3en aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel
3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimteliike ordeninq

500,00

F'
500,00

F

Hoofdstuk 8 ln deze titel niet benoemde beschikking
2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ne

/an een andere , in deze titel niet benoemde beschikkinq

men]ffi

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk

í

Horeca

3.1 lHet tarief bedraaqt voor het in behandeling nemen van
3.1.1leen aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van
€409,25
lde Drank- en Horecawet
3.1 .2leen meldinq als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
984.1 0
3.1.3leen aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van
€41,95
lde Drank- en Horecawet
3.1 .4leen aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een
c409,25
lopenbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke
lverordeninq
3.1.5leen aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4,
€84,10
lvierde lid, van de Drank- en Horecawet
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1.6leen aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,
pro,,o
Itweede lid. van de Drank- en Horecawet
3.1.7lEen wiizinq van de exoloitatieverounnino op qrond van artikel 2:28van de APVFg+,tO
3.1.8lEen aanvraao tot het verlenen van een ontheffinq artikel 2:34b lid 5
F41,95

APV

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
Het tarief bedraaqt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq

3.2.1

3.2.1.1 tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond

3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.2
3.2.3

van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een 0-evenementen
(meldinqsplicht)
:ot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond
uan de Alqemene Plaatseliike Verordening voor A-evenementen
lot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond
uan de Alqemene Plaatseliike Verordeninq voor B-evenementen
tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond
uan de Alqemene Plaatseliike Verordeninq voor C-evenementen
lot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen
cp grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor 0-evenementen
ímeldinqsplicht)
lot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen
op qrond van de Alqemene Plaatseliike Verordening voor A' evenementen
verhooqd met25o/o van € 102,90
lot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen
op qrond van de Alqemene Plaatseliike Verordeninq voor B-evenementen
verhooqd met25o/o van € 263,30
lot het verkrijgen van de navolgende meerjarenvergunningen of ontheffingen
op qrond van de Alqemene Plaatseliike Verordening voor C-evenementen
verhooqd met25o/o van € 409,25
Elektriciteitskosten voor afgenomen elektriciteit worden in rekening gebracht
voor B-evenementen per evenement
Elektriciteitskosten worden achteraf in rekening gebracht voor Cevenementen per kW afqenomen elektriciteit

€0,00

€102,90
9263,30

c409,25
€0,00
9102,90

€263,30

€409,25
€25,35
e0,25

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
3.3. lHet tarief bedraaqt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq
hot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in de Algemene
lota atseliike verordeninq voor:
g. g.

c554.70
c409.25

t lvoor een seksinrichtino

3.3.2lvoor een escortbedrijf

Hoofdstuk 4 ln deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
4.1

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

tot het nemen van een andere beschikkinq

Hoofdstuk 5 Standplaatsen en collectes
3.5

lHet tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een

lverqunnino/ontheffinq voor het collecteren of het mogen innemen van een

20

1

F.

95

lstandplaats buiten de wekeliikse markt
3.5.1 lGeldig voor een daq of een gedeelte daarvan
3.5.2 lGeldig voor ten hoogste een kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat
llanger duurt dan 6 daqen
3.5.3 lGeldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5
lmaanden

€17.85
€35,60
€53,50

Hoofdstu k 6 Win keltijdenwet

3.6

lHet tarief bedraagt voor het in behandelinq nemen van een aanvraaq

3.6.1 |Iot het verlenen van een ontheffinq in het kader van de Wnkeltiidenwet
3.6.2 lf of het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde
lo ntheffinq over te draqen aan een ander
3.6.3 [-ot het wiiziqen of intrekken van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffinq
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c31,90
c14,20
c14.20
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Flal hoger dan I m, opp. TuÈsan 6-000 an t0.000 m'
Hal hogor d*n 9 m. cpfl. Tusssn 10.000 *n 20.S*i] m'
l-lal hog€f d*n g m. app. Grolsr dan 20.00$ m'
Tusserrvlosr iÍ ds nal sltrra
KanloorvloÈr in dé hel orrrà
Open toods

.t0.00
40.ón
84.00
1 28.00
I 28.00
Ê01.00
28.00

5.13
5.14 Scffi'pcrmanÊnlcunil
5.15 FomFeyl00ds

22

10r.Ë4
184.88
1 54.88
243.2 I
33-88

fil
peí ,nl
tl{!a

0e/ ,nt
0er

fi'

0t-"4 Íl

ÍrcÍ ml
fJei
pÊr
Peí

ffl
ml
m'

per mJ
per m''

$oor

Vlrtguteld

In

RO€E.om.Eí

10

!.planrtil

1919,

2020
Ea v&rmelda p4ren getdên par êeahoírteoars vermad
6,

Kf,nloor
Showroom

Winkel

Bouwmaftl
Horsce
Sporthal

Kletdg€bour,€í
Scfioien / kinderdagvurblijuen
Noodsclrolen
ZoÍgíunctÍe (Ueinsdhàllgl
tnternê w*Jdglflgsn $rêrigË g€boun€n
Gevohrijzlgingen owrlge grbornrcn

6.11
Ê,1?

g.

7.1
7.2

VÊruarilds

káË

Onrcnrrarmde kag

rtAEl(Et{8sTAL
8
Slal foftr€ug"$ Éír blggqn itredlllomrl m.tsqlnc.kl
Slal voorvlossveÍksns ( tradiliono.l m€tsslrr.Ërk)
Slal voor fokreirga* (gÍosps.h{.iievÉ5ling op sko}

áonàeíd
{btuto)

adumj

t85.00
t67.00

344.85

p€Í mi

t02.07

Ê86.00
1e8.00

314,86

F€r
pËí

154.88

pg mr

e60.00
e85.00
936.00
e26,00
1 s7,00
3$8,00
98,00

314.60
s08,56

paÍ mtt
p€r mtt

2S5,56

pàr m3

275.45
ee6,??
408,98

FÊr m3

1ê,38

ml
ml

pE m!
psÍ

rïr

5SS,00

723,$8

FcÍ Íïs
paf ]n'

45,00
30,00

54,4í

poÍ m'

36.30

p!t mt

392,00
363,00

474,42
4Íi9.23
308,55

peï m:
pet mz

'

25S.00

1

F9í mê

Vsor sy8tssmbouw eosls beton en Eliaalwaílll*o gsldl s€n

lÉdêk€ducli,ê ven

60"00

7Ê.Ê0

perme

KOEIEHSTAL

9.1
S.2
9.S

Ët6l voor vlE63k€lv3r6n {traditionsdl motaolwsrk}
Grupstal (tradition8€l mBtsstrÍíBík)
Ligboxcnstal (lraditionosl metselumrk)

'

9.4

353,00
e85,00
304.00

if27,13

p€Í mï

344.85
$67,84

FeÍ ml
FeÍ mt

60.00

7e.60

par m'

803,00

7e9,63

pÊÍ;Ír

Ê$4,00

314,00

355,74
379,$4

pÉt ín1

80,00

72,88

Voor systasmbouw zoalE b,eton en sl,aalwanden geldt eon

taristrsdpclb van

IO.

2l% BTW

TUTNBOI IÍVK^S

l
8-2
8.3

O.

2020
tnel.

OVE.FIGE BEEOUWEX

6.1
6.Ê
6,3
6.4
6.5
8,6
6.7
6,8
6.9

6..l0

7

êrícl.gTW
(axro)

Ged€€lte yoor melkinrictrlíng, íílctàllali€ en tank

KIFPENSÍAI

10.1

'10,t

VlsËskuik€nc {trdditloneel Ínel8elÍreÍk)
Legkippen (tradilldneel metsdv*€ík)

pst m'

.

\ro0Í $y5lÊêftbouw ?oal3 b,êton ên Staalrrrand0Ír 0êldt €€n
tariolrsductie van

10.e Efis

1í.

ko6tsn l€gbattgÍtj6n/ms€tverwildoÍlng

s4,00

FÀAFEE}TÊTAL
PasrdsnÊlál (radlrbnÈsl mstssh,€rki
I
l1
I'ilanoge (Íiihau {treditlonoal motêslrrysrk}

1-l
.2

6S3.00
2ÊS,00

por

fil

e,74

poÍ mt

717,59

poÍ ml
Pef m:

1 1

s4s.6s

'

VooÍ systÈ€mbou$, xoals bston sn $taglu/aÍÉen gsldt €sn
tÈÍierr6frrcli€ van

23

60.00

V2,60

per mg

R aglsnaàl
O ver4eg

R

E lndhown

I

o'rvrto€riÊht

ván
Vastgorteld ln ffOÊE-overleg l0 *eplember t019.

\rooÍ

2020
Eflf

Oe vermelde prli:en galden pxr eenhptrJ.aoals L'arnreld

I3.

exci.

íeuroJ

OVERIGE ÀRGBARISCHE EEDRIJFSGEBOU$IEN
1A.l Op*lagleeds agrarische ispouwrnuurtrad:tiofle€li
1
OpslargleÊds {.l':eutsn gÉvsls}
13.3 Opslagleods {beton gevels}
12,4 Frefab werhÍuigen/opslagfoods (sïalen gevals)
12,5 Frefab veldsehuur open (stalen gevels)
'I
Ë,6 Áardappel!eods lincl, kËldeÍvertilal;e + lnrichlingl
1
f,hampignenkwekerij (incl, basisinrichling]
1F.8 Ner{*en

13.

per m'
per m''

65,34
394.04

F€f m

583.00
143 00

705"43

F6f rÍr

173.03

p6f m

3S,00
133.00
Ê41 .00

47.1 S

FÍJ' TII

2S1 .61

psr rn l
p0í Í'll

172.r10

40s"1 Ê

Pel rïll

231.00
I flÊ.00

3?S.S1

0e1 rn

13tt.68
r 36.73

oÈr

I3.00

3P4.00

13.3 Sl*ulsilu

1il.

per mt'

s4"00
54.00

MEST SILO I KELDEF
13,1 Bovensrqndr van staal *n,'qt ha{rl systeembouw
13.? l,lesl kelder ilosse kelderi

eenheid
ffrutoJ

136,73
136.73
1 13.74

1

?,ï

gt:.* BfW
&urs]
+qq {1

21 I.00
I t 3"00

t.?

2920
rncL

16S,93

per m"
FAÍ il

2

?
!

j

(PARKEERIKËLDER

14.1
14.È

1tl.3

l.{.4

ÉÊdÊ€ltÊlijk b*ven- *í óndËrgÍonds
GÊhÈet ottderqrortdu

GaheEi hovengronds
iParkeer}kolder o*dergebouw

I l3.0rl

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van í 2 december 2019
De raad

oemd,

deg

de

E.E. Weij

M

Bakermans
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