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Titel 1 Algemene Dienstverlening
Artikel

Omschrijving
Hoofdstuk I Burgerlijke stand
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.1.1

r.t.t.l.2
1.1.1.1.3

1.1.1.1.4

1.1.1.1.5

1.1.1.1.6

I.L.L.2

r.t.I.2.I
t.1.t.2.2
1.t.t.2.3

1.Lt.2.4

1.1.1.2.5

r.t.1.2.6
1.1.1.3

t.l.t.4
1.1.2

1.1.3

I

1

3

t.1.4

1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie
van een paÉnerschap:
in de trouwzaalvanhet raadhuis MarkÍ I te Uden
-op maandag tot en met wijdag van 9.00 tot 17.00 uur
-op maandag tot en met wijdag van 17.00 tot 23.00 uur
-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van
burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het
gemeentehuis voor publiek is gesloten
-op zaterdagen van 17.00 tot 23.00 uur en door het College van
burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het
gemeentehuis voor publiek is gesloten
-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te
stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur
-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te
stellen dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur
in een andere locatie binnen de gemeente Uden dan de trouwzaal van
het Raadhuis, MarkÍ 1 te Uden en niet ziinde een biizonder huis
-op maandag tot en met wiidae van 9.00 tot 17.00 uur
-op maandag tot en met wiidag van 17.00 tot 23.00 uur
-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van
burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het
gemeentehuis voor publiek is gesloten
-op zaterdagen van 17.00 tot 23.00 uur en door het College van
burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het
gemeentehuis voor publiek is gesloten
-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te
stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur
-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te
stellen dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur
in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden
zonder ceremonie onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke
stand op maandag tot en met wiidag van 9.00 uur tot 17.00 uur
in de publiekshal van het gemeentehuis, Markt I45 te Uden zonder
ceremonie onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op
dinsdag en woensdag om 8.30 uur: nihil
De tarieven genoemd in 1.1.1.1, I.1.1.2,1.1.1.3 en 1.1.1.4 zijn eveneens
van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd parhrerschap in
een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een van in de in
genoemde artikelen locaties
Het tarief bedraaglvoor de voltrekking van een huwelijk of registratie
van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek I
van het Burgerliik Wetboek
Dit tarief is eveneens van toepassing voor het omzetten van een
geregistreerd parhrerschap in een huwelijk in een bijzonder huis
ingevolge artikel 64 Boek I van het Burgerliik Wetboek
Het tarief bedraaglvoor het van gemeentewege getuigen bij een
ofbij een registratie van een partnerschap per getuige

Tarief

€ 384,00
€ 643,00
€ 643,00

€ 1.285,00

€ 1.285,00
e 1397,00

e445,00
e704,00
e704,00

€ L285,00

€ 1.295,00
e t397,00

€ 188,00

€ 384,00

e26,50

1.1.5

Het tariefbedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat)trouwboekje

e30,75

ofeen parlnerschapboekje
1.1.6
1.1.6.1

t.r.6.2
1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaa5i
a.voor aanwijzingvan een locatie voor de voltrekking van een huwelijk
ofregistratie van een partnerschap anders dan de locatie in het
Raadhuis, Markt I te Uden
b.indien de aanwaag digitaal wordt ingediend
Voor het in behandeling nemen van een aanvraagvoor tot het
verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

€ 181,00
€ t62.00

Legesbesluit akten burgerliike stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

I .2 I

t.2.t.t
1.2.1.2

t.2.2

Het tarief bedraagf,voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanwaag van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanwaag,lS iaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanwaag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
Het tariefbedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanwaag voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1 (zaken-

e73"60
€,55,70

paspoort):
1.2.2.1

t.2.2.2
1.2.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag I 8 iaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanwaag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikÍ
Het tariefbedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van

e73,60
e 55,70

een aanwaag voor van een reisdocument ten behoeve van een persoon

t.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4

1.2.5

r.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
voor een persoon die op het moment van de aanwaag 18 iaar of ouder is
voor een peÍsoon die op het moment van de aanwaagde leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikÍ
Het tariefbedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanvïaag voor een reisdocument voor vluchtelingen ofeen
reisdocument voor weemdelingen
Het tarief bedraagl, voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanwaag voor van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraa9 l8 iaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanwaag de leeftijd van l8
jaar nog niet heeft bereikt
Het tariefbedraaglvoor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen I.2.1tot
en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde
vermeerderd met een

t.2.7

e 55,70
€ 55,70

e63,25
€,32,50

€ 50,90

van

Voor het bezorgen van een reisdocument als bedoeld in de onderdelen
I.2.1tot en met 1.2.5 worden de in die onderdelen genoemde leges
vermeerderd met een

€,73.60

van

€ 15,80

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1

r.3.2
1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van één rijbewiis
Het tarief genoemd in onderdeel I .3. I wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
het in behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van
gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen, betrekking hebbend op
één persoon

€ 40,55

e34,10
€ 6,55

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit basisregistratie personen
r.4.1

r.4.4

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 1.4.3 en L4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of
meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie
personen moet worden geraadpleegd.
het tariefbedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanvraas:
a. tot het verstrekJ<en van gegevens, per verstrekking
b. indien de aanwaag digitaal wordt ingediend, per verstrekkins
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van éénjaar:
voor 50 inlichtingen
voor 100 inlichtingen
voor 250 inlichtingen
voor 500 inlichtingen
voor 1.000 inlichtingen
voor 5.000 inlichtingen
Het tariefbedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of
meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op
grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters, voor ieder daaraan
besteed kwartier of gedeelte daawan
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

t.4.4.r

aanwaag:
a.voor bewijzen van opneming in de basisregistratie personen, per

1.4.2
1.4.2.1

r.4.2.2
1.4.2.3

r.4.2.3.1

r.4.2.3.2
r.4.2.3.3
1.4.2.3.4

r.4.2.3.5
r.4.2.3.6
1.4.3

t.4.4.2
1.4.4.2.1
1.4.5

1.4.6

t.4.7

bewijs
b.indien de aanwaag digitaal wordt ingediend, per bewiis
voor het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één
jaar voor het verstrekken van nieuwe straatnamen
het tarief bedraaglter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van de leeftijdsopbouw van de gemeente,
per wijk en kerkdorp
In afivijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tariefvoor het
in behandeling nemen van een aanwaagtot het verstrekken van
gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16
tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

In afivijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tariefvoor het
in behandeling nemen van een aanwa;agtot het schriftelijk verstrekken
van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit
basisregistratie personen

e 10.25
€ 8.20

€,449,00
€ 808,00
€ 1.895,00
€ 3.366,00
€ 6.057,00

e26.935.00
€ 13,65

€ 6,80

e 5.45

€ 101,00
€ 8,85

e24,15

e2,40

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van
AVG
1.5.1

r.5.1.I
r.5.t.2
r.5.2
1.5.3

de Algemene Verordening Gegevensverwerking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanyraag
overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van de AVG gericht op het
verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, en het
verstrekken van de communicatie en het treffen van maatregelen als
bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 enartikel34,inhet geval het
verzoek van betrokkene op een of meer van die gronden kennelijk
ongegrond of buitensporig is, met name vanwege zljn repetitieve
karakter, of in het geval het een verzoek betreft om bijkomende
kopieën, per toepasselijke gegevensverwerking volgen het door de
gemeente aangehouden en algemeen raadpleegbare Privacy Register:
bij verstrekking op papier, per pagina
bij verstrekking anders dan op papier: op een USB-stick en persoonlijk
afte halen om beveiligingsredenen, per elektronische pagina
Voor de onderdelen 1.5.1.1 en 1.5.1.2 geldt een maximumper
gegevensverwerking van
Indien de gegevensverstrekking geschiedt op een USB-stick, wordt het
bovengenoemde tarief verhoogd met (per 16GB of laeere opslas)

of

e0.25
€,0,25

€ 5,35

€ 13,10

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken
1.6.1

1.6.1.1

t.6.1.2
r.6.2
1.6.2.t

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanwaagtot het op papier verstrekken van:
een exemplaar van de programmabegroting
een exemplaar van de programmarekening
Het tarief be&aagfter zake van het in behandeling nemen van een
aanwaagtot het verstrekken van:
een exemplaar van de notulen van een openbare vergadering van de

€,67,00

e 52,00

e 4,45

Raad

1.6.2.2
1.6.2.3

een abonnement op de beredeneerde agenda van de openbare
vergaderingen van de Raad, perjaar
een abonnement op de notulen en de agenda van de openbare
vergaderingen van de Raad met bijbehorende voorstellen en
ontwerpbesluiten, voor zover niet onder de punten I .6. 1 . I en 1.6.1.2
genoemd,

1.6.2.3.r

1.6.3
1

.6.3

1

r.6.3.2
1.6.3.3

1.6.3.4

1.6.3.5

€,23,65

e225,00

periaar

Indien de belastingtlicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor
datjaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van eenjaar
berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een
maand voor een gehele maand worden gerekend.
Het tarief be&aagf.ter zake van het in behandeling nemen van een
aanwaagtot het verstrekken van:
een exemplaaÍ van de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Uden
een exemplaar van een Belastinwerordening van de gemeente
een exemplaar van de Bouwverordening met de daarbij behorende
toelichting
een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende voorschriften
en toelichting, bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, per
bladzijde of een gedeelte van een bladziide
een Exploitatieverordening, bedoeld in hoofdstuk VI van de Wet op de

€,12,90
e 4,45

e 121,00
€ 0,60

e 4.45

Ruimteliike Ordening
r.6.3.6
r.6.3.7
1.6.3.8
1.6.3.9

r.6.4
t.6.4.1

t.6.4.1.1
1.6.4.1.2
1.6.4.1.3

1.6.4.1.4

r.6.4.t.5
t.6.4.1.6
1.6.4.t.7
1.6.4.1.8

1.6.4.r.9
1.6.4.1.10
1.6.4.2

een exemplaaÍ van het Rampenplan voor de gemeente Uden exclusief
het draaiboek
een exemplaar van een andere dan de onder 1.6.3.1 tot en met 1.6.3.6
genoemde Verordening van de gemeente
aanvullingen of wijzigingen van de onder 1.6.3.1 tot en met I.6.3.6
bedoelde verordeningen, per aanwlling of wiizieing
Het tariefbedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen
ongeacht het resultaat, en digitaal verstrekken van bevindingen inzake
gemeenteblad(en) voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte
daarvan
Het tarief bedraagf.ter zake van het in behandeling nemen van een
tot het verstrekken van:
afschriften, doorslagen, fotokopieën of fotoscans van stukken gewaagd
in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur of de
Bekendmakingswet vooÍ zover deze niet expliciet in de tabel staan
vermeld, per bladziide:
-op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)
-op A3 -form aat (ztr art-w it\
-op A2-form aat (ztr art-w it\
-op A I -formaat (zwart-wit)
-op AO-form aat (ztr art-w it\
-op A4-formaat of kleiner (kleur)
-op A3-formaat (kleur)
-op A2-formaat (kleur)
-op Al-formaat (kleur)
-op A0-formaat (kleur)
en indien de gewaagde voÍm van de verstrekÍ<ing, de verstrekking van
ander materiaal meebrengt, wordt hiervoor standaard de USB-stick
gebruikt en wordt het tarief verhoogd met (per 16 GB of lagere opslag)

e26,15
e 4,45

€ 1,50
€ 13,65

€ 0,60

e 1,20
€ 1,85
€2,40
€ 3,00

€ 1,90
€ 3,15
€,4,35

€ 5,65
e6,90
€ 13,10

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

l.7.r.l
t.7.1.2
1.7.2
1.7.2.1

r.7.2.2
t.7.2.3
1.7.2.4

t.7.2.5
1.7.3

t.7.3.1

t.7.3.2
r.7.3.3
t.7.3.4

Het tarief bedraagl voor het verlenen vanirzage in de gemeentelijke
vastgoed registraties: per eigenaar voor het eerste perceel
te verhogen met voor elk volgend perceel van dezelfde eigenaar
Het tarief bedraagt voor afdrukken van bij de gemeente berustend
kaartmateriaal: per afdruk (zwaríwit))

€ 10,50
€

1.35

442L,0x29,7 cm
A3 29,7 x42,0 cm

€ 3.30
€ 3,30

M42,0 x 59,4 cm

€ 10.90
e 17.95

Al59,4 x 84,1 cm
A0 84,1 x 118,9 cm
Het tarief bedraagfvoor het per e-mail verstrekken van een digitale
levering van een opgewaagd gebied:
Het tariefbedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen
ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken
voor ieder daaraanbesteed kwartier ofgedeelte daarvan
De bovengenoemde tarieven worden verhoogd indien de levering
geschiedt op USB-stick

in andere formaten op aanwaag
Indien de digitale uitlevering in andere formaten dan op USB-stick

€22,55

€ 13,65

€ 13,10

geleverd moet worden, geldt als de dag van het in behandeling nemen
van de aanwaag, de vijfde werkdag na de dag waarop kosten van de
aan de aanvrager ter kennis is gebracht.
Levering geschiedt altijd in combinatie van de SBK-N/U en de
kadastrale kaart (eigendomsgrenzen), in de formaten DGN, DXF of

1.7.3.5

1.7.4

DWG.
Het tarief bedraagl voor plattegronden van de gemeente: per plattegrond
(Afdruk op papier

1.7.4.1

1 : 5.000 (hele gemeente)

L7.4.2

I : 5.000 (kom gemeente)
I : 10.000 (hele gemeente)
I : 2Q.000 (hele gemeente)

1.7.4.3

1.7.4.4

r.7.5

Het tarief bedraagfvoor afdrukken van bij de gemeente berustende
luchtfoto' I s, per afdruk
A4 21,0 x 29,7 cm (zttvartlwit)
A421,0x29,7 cm (kleur)
A3 29,7 x42,0 cm (zwaríwit)
A3 29,7 x42,0 cm (kleur)
Het tarief bedraaglvoor een digitale luchtfoto van een gebied van 500 x

1.7.5.1

1.7.5.2
1.7.5.3

1.7.5.4

r.7.6

€ 111,00
e22,15
e22,15
€ 10,85

€ 3,30
€ 9,50
€ 3,30
€ 9,50
€,26,15

500 meter

Levering geschiedt op cd in (Geo-)TlFF-formaat, pixel is L2 x 12 cm
Het tarief bedraagjvoor een gewaarmerkt kopie inschrijving uit het
Wkpb-register, per stuk

1.7.6.1

r.7.7

Hoofdstuk
1.8.1

l.8.l.l
1.8.r.2

t.8.2
1.8.2.1

t.8.2.2
1.8.3

1.8.4

I

€ 14,85

Overige publiekszaken
Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanvraas tot:
a.het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
b.indien de aanwaag digitaal wordt ingediend bij en behandelt wordt
door de rijksoverheid (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag
(COVOG) van Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en

rekent deze per verklaring
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
a.het verkrijgen van een verklaring omtrent bezit van het
Nederlanderschap, een certificaat van oorsprong of een bewijs van in
leven zijn, per verklaring, certificaat of bewiis
b.indien de aanwaag digitaal wordt ingediend, per verklaring, certificaat
of bewiis
Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk het porhet
is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in

e 41,35
€ 33,85

e 6,70

€ 5,35
e 6,70
€,6,70

dat stuk wordt bedoeld

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief
1.9.1.1
Het tariefbedraagl voor het op verzoek doen van naspeuringen

r.9.t.2

ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken
voor ieder daaraanbesteed kwartier of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het op verzoek om hergebruik in de zin van de
Wet hergebruik van overheidsinformatie verzamelen en

€ 13,65

€ 13,65

veÍmenigvuldigen van de in het gemeentearchief voor hergebruik
beschikbare informatie, en het verstrekÍ<en hiervan per e-mail, ongeacht
het resultaat, voor ieder daaraanbesteed kwartier ofgedeelte daarvan
Indien de verstrekking geschiedt op USB-stick, wordt het
bovengenoemde tarief verhoogd met (per 16GB of laeere opslas)
en in het geval het aanwezige formaat en de metadata afivijken van het
verzoek of de verzochte wijze van verspreiding afivijkt van die per email of USB-sticlq geldt als de dag van het in behandeling nemen van
de aanwaag, de vijfde werkdag na de dag waarop ter kennis is gebracht
of voldaan kan worden aan de afivijking van het formaat, de metadate of
de wijze van verstrekking. Brj het in behandeling nemen van voormeld
verzoek om hergebruik zijn de leges verschuldigd; bij een te verwachten
legesbedrag boven de 50,00, wordt het geschatte bedrag bij voorlopige
aanslag opgelegd en dient Íe zijnvoldaan, hetgeen geldt als een plicht
van de verzoeker of aanwager in de zinvan artikel4:5, eerste lid, sub a
van de Algemene wet bestuursrecht
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriigen van:
een gewaarmerkt afschrift van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per bladziide of eedeelte daarvan
een fotokopie van de hiervóór onder 1.9.2.1 genoemde stukken, per

1.9.1.3
1.9.1.3

1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.2

€ 13,10

€ 8,85

fotokopie:
-op A4-formaat of kleiner (nlart-wit\
-op A3-formaat (zwart-wit)

1.9.2.2.1
1.9.2.2.2
1.9.2.2.3

€ 0,60
e r.20

-op A2 -form aat (ztr art-w it\
-op A 1 -form aat (mrart-wit\
-op A0 -form aaÍ (mr art-w it)
-op A4-formaat of kleiner (kleur)
-op A3-formaat (kleur)
-op A2-formaat (kleur)
-op Al-formaat (kleur)
-op A0-formaat (kleur)

r.9.2.2.4
1.9.2.2.5

1.9.2.2.6
1.9.2.2.7

t.9.2.2.8
1.9.2.2.9

r.9.2.2.10

€ 1.85
€2.40
€ 3.00

€ 1.90
€ 3.15

e43s
€ 5.65
€,6,90

Hoofdstuk 10 Leegstandswet
1.10.1
1.10.1.1

r.10.t.2
1.t0.2
r.t0.2.1

1.t0.2.2

Hoofdstuk
1.11.1

Het tarief bedraafi. voor het in behandelinq nemen van een aanwaag.:
a. tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de
Leegstandwet
b. indien de aanwaag digitaal wordt ingediend
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag:
a. tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de
Leegstandwet
b. indien de aanwaag digitaal wordt ingediend

ll

Vervallen

Hoofdstuk 11 betrof de leges Gemeentegarantie.

e 197,00

e

1.77,00

€ 102,00

e92.00

Hoofdstuk 12 Vervallen

t.t2.l

Hooftlstuk 12 betrof de leges Winkeltijdenwet.
Deze zijn verplaatst naar Titel 3, Hoofdstuk 4 van deze legesverordening.

Hoofdstuk 13 Kansspelen
l.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Wet op de
kansspelen:

1.13.1.1

Lt3.t.2
1.13.1.3

1.13.1.3.1

1.13.r.3.2
1.13.1.3.3

1.13.1.4

1.13.1.5

1.13.1.5.1

1.t3.t.5.2
1.13.1.5.3

t.t3.2

als bedoeld in artikel3 van de Wet op de kansspelen (loteriiverzunnins)
voor het exploiteren van een speelautomatenhal
een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30B van de Wet op
de Kansspelen voor een of meer kansspelautomaten per vergunning
eeldie voor één iaar:
-indien de vergunning een kansspelautomaat betreft
indien de vergunning twee of meer kansspelautomaten betreft e22,50,

vermeerderd voor elke kansspelautomaat met een bedrag van
Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor
daÍjaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van eenjaar
berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een
maand voor een gehele maand worden gerekend;
het onder 1.13.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien
de vergunning geldt voor een tijdvak langer danéên jaar doch ten
hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.13.1.3 bedoelde
maximum-bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van
de vergunning verhoogd worden;
het onder 1.13.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien
de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vierjaar ofvoor
onbepaalde tijd" met dien verstande dat voor de toepassing van
onderdeel 1.13.1.3 in plaats van:
- € 56,50 een bedrag van€,226,00
- e22,50 een bedrag van € 90,00
- € 34,00 een bedras van € 136.00 eeldt.
een wijziging in de op basis van de Wet op de kansspelen verleende
vergunning vermelde beheerder, per wiiziging

e 43s
€ 315,00

€ 56,50
€ 34,00

e48,25

Hoofdstuk 14 Ondergrondse infrastructuren
1.14.1

1.14.1.1

1.t4.r.2

r.t4.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of
aanwaag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als
bedoeld in artikel4.l, eerste lid, van de AVOI Uden
Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coórdinatie
en toezicht wordt bij aangesloten graafiverkzaamheden van25 tot 500
meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per
strekkende meter sleuf verhoogd met
Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coórdinatie
en toezicht wordt bij aangesloten graafiverkzaamheden van 500 tot
2.000 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per
strekkende meter sleuf verhoogd met
Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt voor het uitvoeren van coórdinatie
en toezicht wordt bii aangesloten graafiverkzaamheden van meer dan

€,425,00

e L,25

€ 0,95

2.000 meter, verhoogd met een vooraf opgestelde begroting voor de
kosten voor de te voeren procedure.

Lt4.2.l

De begroting bedoeld in 1.14.1.3 wordt voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de melding c.q. aanvraag, schríftelijk
medegedeeld aan de aanwager of melder. Indien een begroting als
bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanwaag in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de melder c.q. aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
melding c.q. aanvraag voor deze vijfde werkdag schríftelijk is
ingetrokken.

Hoofdstuk 15 Verkeer en Yervoer
1 15.1

1.t5.2.1

Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 1 8 van het
Reglement gevaarlijke stoffen
Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrij gen van een gehandicaptenparkeerkaart

1.t5.2.2

Het tarief bedraagf.voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart indien de aanvraag

1.1s.3.1

Het tarief bedraag[ voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een privé gehandicaptenparkeerplaats
Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verlrijgen van een privé gehandicaptenparkeerplaats indien de
aanwaag digitaal wordt ingediend
Het tarief be&aagf voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een aanwijzing als bedoeld in artikel 12 vanhet
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, Stb.

€ 346,00

€,129,00

€ 116,00

digitaal wordt ingediend

L15.3.2

1.15.4

e 1.29,00
€ 116,00

€, 13,95

1990,460)
1.15.5

1.15.6

1.t5.7

1.15.8

Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover
noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van
bij zondere transporten
Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders
dan bedoeld in onderdeel1.16.4
Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1.
Voertuigenreglement (Stb. I 994, 450)
Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verh:ijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet
personenvervoer (Stb. 1987 , 175)

Hoofdstuk 16 Diversen
L16.1

Het tarief be&aagf.voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verstrekken van:

€ 38,65

€,4,45

€ 38,65

e 4,45

1.16.1.

I

t.16.t.2

1.16.1.3

r.t6.t.4
t.16.2

1.16.3
1.16.3.1

1.t6.4

1.t6.4.1
1.16.5

1.16.6

1.16.7

1.16.7.t

1.16.7.2

1.16.7.3

1.t6.7.4

1.16.8

gewaaÍmerkte afschriften van stukken dan wel uittreksels van stukken,
welke op aanvraagvan 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
afschriften, doorslagen offotokopieën van stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per pagina
een beschikking op een aanwaag, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wetteliike regeling een tarief is opgenomen
een waarÍnerking van een stuk, dat dit overeenstemt met het origineel,
per waarmerking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18, derde lid
Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden (recreatief
nachwerblij f buiten kampeerterreinen)
Portikosten: Toezenden stukken
bij toezending van stukken worden alle leges vermeld in deze
verordening vermeerderd met de portikosten overeenkomstig de
offi ciële PostNL tarieven.
a. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraagtot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod vuur te
stoken als bedoeld in artikel 5.34, derde lid, van de Algemene
plaatseliike verordening gemeente Uden
b. indien de aanwaag dieitaal wordt ineediend
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanwaag tot het verlcijgen van een aanwijzingvoor het inzamelen van
categorieën huishoudelijke afualstoffen als bedoeld in artikel 2,Ivreede
lid, van de Afralstoffenverordening gemeente Uden
Het tarief bedraaglter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraagtot het invullen van het informatieformulier ten behoeve van
de taxatie van een woning, per invulformulier
Het tarief bedraaglter zake van het in behandeling nemen van een
aanwaag tot het verkrijgen van:
een ontheffing in de zinvan artikel 87 Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 5 van dat reglement om
te mogen fietsen in de voetgangersgebieden, een aantal specifiek
genoemde voetgangersgebieden of één bepaalde voetgangersgebied, per
ontheffing: NIHIL
een ontheffing in de zinvan artikel 87 Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel
24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(ontheffi ng bedrij fsvoertuigen)
een vergunning in de zinvan artikel2.10, eerste lid van de Algemene
plaatseliike verordening gemeente Uden (eebruik openbare plaats)
een wijziging van een verleende ontheffing in de zin van artikel 87
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in
artikel 10, eerste lid en artikel24 vanhet Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990
Het tariefbedraagt voor het aanbrengen van een aansluiting op een
voorziening voor de inzameling en transport van afualwater als bedoeld
in artikel 10.33, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer, of op
een aansluiting op een voorziening voor de inzameling en transport van
afuloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet

€ 9,00

e4,45

e4,45
€ 3,85
€ 40,00

e22,10

e 17,70
€ 105,00

e62,00

€ 146,00

€ 198,00
€ 116,00

e472,00

t.16.9

1.16.10

Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
nadeelcompensatie in de zin van artikel 4:L26, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht
een vergunning voor het innemen van een standplaats zoals bedoeld in
artikel 5.18, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Uden

€ 500,00

€ 189,00

Titel2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Artikel

Omschrijving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.t.1

2.t.l.l

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.t.4

2.1.2

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewe rken 20 12 (UAV 2012, Stcrt. 20 12, | 5 67), voor
het uit te voeren werk, ofvooÍ zover deze ontbreekt, een
raming van de aanlegkosten. Indien de werken of
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaanheid 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 aanwaag betrekking
heeft. De berekening van de kosten zoals in dit artikel
bedoeld, geschiedt inclusief BTW.
Onder Bouwkosten wordt verstaan: a.de kosten die worden
berekend aan de hand van de 'ROEB-lijst' zoals opgenomen
in bijlage 2bij deze tarieventabel; b.uitsluitend voor zover
het in de aanyraagbegrepen type bouwwerk naar zijnaard
redelijkerwijs niet kan worden geacht te zijn opgenomen in
de 'ROEBlijst', wordt onder bouwkosten mede het volgende
verstaan. De aannemingssom, bedoeld inparagraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012,StcrL20l2,1567), voor het uit te voeren
werk. lndien het bouwen geheel of gedeeltelijk door
zelfwerlrzaarnheid geschiedt wordt in deze titel onder
bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanwaag
betrekking heeft. De berekening van de bouwkosten zoals
bedoeld wordt onder sub a en b van dit artikel geschiedt
inclusief BTW.
Wabo : Wet algemene bepalingen omgevinqsrecht.
Een ruimtelijk besluit: een vergunning bedoeld onder 2.1 lid
1 onder c Wabo, danwel een wijzigingsplan zoals bedoeld in
artikel 3.1 lid I en 3.6 lid I onder a en b Wet op de
Ruimtelijke Ordening
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn
omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens
de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de
Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op
activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis
als in dat wetteliik voorschrift bedoeld.

Vast

Variabel

tarief

tarief

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning
2.2.1

Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een
aanwaag om 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 aanwaag betrekking heeft
en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in
verband met de aanvrazgmoeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in
dit hoofclstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afivijking van
de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere
een
worden
Bouwactiviteiten: Het tarief bedraagt voor het in behandeling

2.2.1.1
2.2 I I

1

2.2.1.1.2

2.2.t.1.3

nemen van:
een aanwaag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning
die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder a,van de Wabo; 2,0Yovan de
bouwkosten met een minimum van 159,00:
een aanvïaag tot het verkrijgen van een van een
omgevingsvergunning die betrekking heeft op een
bouwactiviteit, als bedoeld onder 2.2.1.1.1 wordt verhoogd
met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag, aan de aanwager medegedeelde
kosten van externe advieskosten, blijkend uit een begroting
die ter zake door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b
van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar is opgesteld. Voor
de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting van de externe advieskosten aan de aanwager ter
kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder
bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde
bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.
een aanwaag tot het verh:ijgen van een omgevingsvergunning
die betrekking heeft op een bouwactiviteit enlof

2,00yo

€ 159,00

gebruiksactiviteit, welke na beoordeling vergunningswij

blijkt te zijn, op grond van artikel 2.1lid3 en2.2lid 2 van de
Wabo

2.2.r.2

2.2.1.3

Verplicht advies agrarische commissie: Het tarief bedraag!.ter
zakevan het in behandeling nemen van aanwaag tot het
verkrijgen van een advies van de Adviescommissie
Agrarische Bouwaanwagen
Achteraf ingediende aanwaag: Het tarief bedraaglvoor het in
behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een bouwactiviteit, indien de aanwaag wordt ingediend na
aanvang of gereedkomen van de (bouw)activiteit, wordt het
overeenkom stig 2.2.1 .1.1 berekende bedrag verhoogd met
100% met een minimum van € 300,00 en een maximum van €

€ 890,00

2.500,00.
2.2.2
2.2.2.1

Aanlegactiviteiten
Indien de aanwaag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

€ 385,00

2.2.2.2

2.2.3

2.2.3.r
2.2.3.2
2.2.3.2.1
2.2.3.2.2
2.2.3.2.3
2.2.3.2.4
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5
2.2.3.6

2.2.3.7

lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Achteraf ingediende aanwaag: Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een aanlegactiviteit, indien de aanwaag wordt ingediend na
aanvang of gereedkomen van de activiteit, wordt het
overeenkomstie2.2.2.l berekende bedrag met € 300,00.
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van
een bouwactiviteit: Indien de aanwaag 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, wordt het tarief
genoemd in onderdeel2.z.l vermeerderd met;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afiviikine):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o,van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afiviikine) en:
de bouwkosten < € 10.000 bedrasen
de bouwkosten tussen € 10.000 en €50.000 bedrasen
de bouwkosten tussen € 50.000 en €100.000 bedragen
de bouwkosten > € 100.000 bedrasen

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afiviiking):
indien artikel 2.I2,tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

(tiideliike afiviikine):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt
toegepast (afiviiking van exploitatieplan):
indien de aanvt'aag een project van provinciaal belang betreft,
de activiteit in strijd is met de regels die zijngesteld
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo
wordt toegepast (afiviikine van provinciale regelgeving) :
indien de aanwaag een project van nationaal belang betreft,

€ 319,00

€ 319.00
€ 638.00

e 1.276.00
€ r.s95.00
€ 9.081,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00

€ 319,00

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

2.2.3.8
2.2.3.8.1
2.2.3.8.2
2.2.3.8.3
2.2.3.8.4
2.2.3.9

2.2.4

wordt toegepast (afiviikine van nationale reselsevins):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afiviiking van voorbereidingsbesluit) en:
de bouwkosten < € 10.000 bedrasen
de bouwkosten tussen € 10.000 en €50.000 bedrasen
de bouwkosten tussen € 50.000 en €100.000 bedrasen
de bouwkosten > € 100.000 bedrasen
Achteraf ingediende aanvraagi Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit zoals bedoeld onder 2.2.3, indien de aanwaag
wordt ingediend naaanvangof gereedkomen van de activiteit,
wordt het overeenkomstig 2.2.3.I tot en met 2.2.3.8
berekende bedrag verhoogd met 100% met een minimum van
€ 300,00 en een maximum van € 2.500,00.
Planologisch striidie eebruik waarbii geen sprake is van een

€ 319.00
€ 638.00

e 1.276.00
€ 1.s9s.00

2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
2.2.4.6

2.2.5
2.2.5.1

2.2.5.1.r

2.2.5.t.2
2.2.s.r.3
2.2.5.1.3.1
2.2.5.1.4
2.2.5.1.4.1

2.2.5.t.5
2.2.5.1..5.2

2.2.5.1.6

bouwactiviteit: Indien de aanwaag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en
niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in
artikel2.l, eerste lid, onder a,van de Wabo,
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de r$/abo
€ 319,00
wordt toesepast (binnenplanse afiviikine). bedraaet het tarief:
indien artikel 2.12, eercte lid, onder a, onder 2o,vande Wabo
€ 319,00
wordt toegepast (buitenplanse kleine afivijking), bedraagt het
tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo
€ 9.081,00
wordt toegepast (buitenplanse afiviikine), bedraaet het tarief:
indien artikel 2.l2,fireede lid, van de Wabo wordt toegepast
€ 319,00
(tiideliike afiriikine). bedraaet het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt
€ 319,00
toegepast (afiviikine van exploitatieplan), bedraaet het tarief:
Achteraf ingediende aanwa g'. Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit zoals bedoeld onder 2.2.4, indien de aanwaag
wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit,
wordt het overeenkomstig2.2.4.l tot en met2.2.4.5
berekende bedrag verhoogd met 100% met een minimum van
€ 300,00 en een maximum van € 2.500,00.
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveilisheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
€,249,00
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
- vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een
e 176,00
oppervlakte tot en met 100 m2
- vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een
€ 1,80
oppervlalÍe meer dan 100 m2 tot en met 500 m'z. oer m2
-vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een
€ 876,00
oppervlakte meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2
Artikel 2.2.5.I.3 wordt vermeerderd met een bedrae per m2
€ 0.50
- vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een
e t.671,00
oppervlakte meer dan 2.000 m2 tot en met 5.000 m'
AÍikel 2.2.5.1.4 wordt vermeerderd met een bedrag per m2
€ 0,15
-vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een
e2.149,00
oppervlakte meer dan 5.000 m2 tot en met 50.000 m'?
Artikel 2.2.5.1 .5 wordt vermeerderd met een bedrag per m2
€ 0,05
-vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met een
e 4.537,00
oppervlakte meer dan 50.000

2.2.5.t.6.1
2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

m'z

Artikel 2.2.5.1.6 wordt vermeerderd met een bedras per m2
Írdien de aanwaag betrekÍ<ing heeft op een inrichting met een
tijdelijk karakter, zoals een tent e.d. dan bedragen de leges
l0%ovanhet voleens dit onderdeel berekende bedrae.
Indien de aanwaag om een vergunning als bedoeld onder
2.2.5.I wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is
genomen, wordt op verzoek voor 50% van de geheven leges
ontheffing verleend.
Het tarief bedraagt, indien de aanwaag als bedoeld onder

€ 0.05

2.2.5.4.1

2.2.5.4.2
2.2.5.4.3

2.2.5.4.4

2.2.6
2.2.6.1

2.2.6.2
2.2.6.3

2.2.5.r
heeft op:
uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld ondet 2.2.5.1
met dien verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend
over de oppervlakte van de uitbreidine:
gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de
volgens onderdeel 2.2.5.1 berekende leges;
gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50%
van de volgens onderdeel 2.2.5.1berekende leges met dien
verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de
oppervlakte van het gewiizigde sedeelte.
Achteraf ingediende aanwaag: Het tarief bedraaglvoor het in
behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekt<ing heeft op
een activiteit brandveilig gebruik, indien de aanwaag wordt
ingediend na het in gebruik nemen van het bouwwerk, wordt
het overeenkomstig 2.2.5.1 tlm 2.2.5.4.3 berekende bedrag
verhoogd met € 300,00.
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde
stads- of dorpsgezichten
Indien de aanwaag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid onder f, van de Wabo, of op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de
Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening
of artikel 14 van de gemeentelijke erfgoedverordening,
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de
in die onderdelen bedoelde activiteiten:
Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzichÍ
wijzigen van een monument;
Achteraf ingediende aanwaag. Het tarief be draag[ voor het in
behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit zoals bedoeld onder 2.2.6, indien de aanwaag
wordt ingediend naaanvang of gereedkomen van de activiteit,
wordt het overeenkomstig 2.2.6.I tot en met 2.2.6.2
opgenomen bedrag verhoogd met 100%.

2.2.7

Uitweg/inrit

2.2.7.1

Indien de aanwaag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het maken, hebben, veranderen ofveranderen van
het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met of artikel
2:I2 eerste lid APV Uden, bedraagt het tarief, onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

2.2.7.2

activiteiten
Achteraf ingediende aanwaag:- Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een aanvraagtot het verkrijgen van
een van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit zoals bedoeld onder 2.2.7, indien de aanwaag
wordt ingediend naaanv?ng of gereedkomen van de activiteit,
wordt het overeenkomstie 2.2.7 .1 opgenomen bedrae

e324,00

e324,00

e212,00

2.2.8

2.2.8.r

verhoosd met 100%
Projecten ofhandelingen in het kader van Natura2000-

activiteiten
Indien de aanwaag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit

ruimtelijke ordening (Natura 2OOO-activiteit) bedraagt het
het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanwaag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:
Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de aanwaag om
een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen
plaatsvindt, als bedoeld in artikel2.5, eerste lid, van de
Wabo. bedraaet het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanwaagvooÍ een
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofclstuk
voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase
betrekftine heeft:
voor het in behandeling nemen van de aanvraagvoor een
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk
voor de activiteiten waaÍop de aanwaag voor de tweede fase
betrekking heeft.
Beoordeling bodemrapport: Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aarvruag een bodemrapport wordt

e 431,00

tariel onverminderd

2.2.9
2.2.9.1

2.2.10

2.2.10.1

2.2.t0.2

2.2.11

€ 109,00

beoordeeld:

2.2.rt.r
2.2.tt.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
Indien blijkt dat na de eerste beoordeling vervolgonderzoek
nodig is, bedraagt het tariefvoor de beoordeling van de
vervolgrapDortage

2.2.12

2.2.r2.t

2.2.r2.2

Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van
dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over de aanwaag of het
ontwerp van de beschikking op de aanwaag om een
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het
in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvïager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het College van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begrotins als bedoeldin2.2.l2.l is uitsebracht.

€ 534,00
€ 534,00

v/ordt een aanwaag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waaÍop de begroting aan de aanwager ter

2.2.12.3

2.2.t3
2.2.13.1

2.2.r3.2

2.2.14

2.2.14.r

2.2.15

2.2.r5.1

2.2.16

2.2.16.r

kennis is gebracht, tenzij de aanvraagvoor deze vijfde
werkdag schrifteliik is ingetrolften.
Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het
aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor
het verschil teruggaaf verleend.
Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van
dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of
algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan
een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat
de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in
artikel 2.27, eercte lid, van de Wabo: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanwaag
om een omgevingsvergunning aan de aanwager meegedeelde
kosten, blijkend uit een begroting die door het College van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeldin2.2.13.l is uitgebracht,
wordt een aanwaag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanwager ter
kennis is gebracht, tenzij de aanwaagvoor deze vijfde
werkdag schrift elijk is ingetrokí<en.

Kappen
Indien de aanwaag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het vellen ofdoen vellen van een houtopstand,
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of betreffend artikel van de Algemene
plaatselijke verordening Uden een vergunning is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2., eercte lid, aanhef en onder g. van de
Wabo bedraag het tarief
Milieu effectrapportage
Indien het voor het vaststellen van een ruinrtelijk besluit
noodzakelijk is om een milieueffectrapportage procedure te
doorlopen, wordt de som van het bedrag onder 2.2.3.3 en
2.5.1 vermeerderd met
Verzoek hogere waarden Wet Geluidshinder
Indien het voor het vaststellen van een ruimtelijk besluit
noodzakelijk is om een procedure tot vaststellen van hogere
waarden Wet Geluidshinder te doorlopen, wordt hiervoor in
rekenins sebracht:

€ 5.306,00

€ 1.061,00

Hoofdstuk 3 Vermindering

2.3.r

Vermindering als gevolg van intrekking aanwaag
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologische,
gebruiks-, sloop- of inritactiviteiten.: Als een aanwager zijn
aanwaag om een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in
de onderdel en

2.3.1.1

2.3.2

2.2.I, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 en 2.2.7,

intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de
gemeente, bestaat, met in achtneming van3.2, aanspraak op
vermindering van een deel van de leees.
De teruggaaf bedraagt indien de indien de aanwaag wordt
ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in
behandeling nemen ervan; 50%ovan de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldisde leges
Minimumbedrag voor vermindering: Ongeacht het hiervoor
in de hoofclstuk bepaalde gaat vermindering van de leges
nooit zover dat niet tenminste verschuldigd blijft een bedrag

€ 159,00

van
2.3.3

Van de overige leges in titel 2 verschuldigde leges wordt
Aeen teruqgaaf verleend

Hoofdstuk 4 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.4.1

Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een
aanvraagtot wijziging van een omgevingsvergunning als
gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe

€ 109,00

wiizieine in het proiect:

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.5.1

2.5.2
2.5.3

2.5.4

Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een
aanwaagtot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een
bestemmingsplan als bedoeld in respectievelijk artikel 3.1,
eerste lid, artikel 3.6, eerste lid, onder a, en artikel 3.6, eerste
lid, onder b van de Wet Ruimteliike Ordenine
Als onder 2.5.1 bedoeld plan deel uitmaakt van een
zogenaamd veegplan bedraagt het tarief
Als onder 2.5.1 bedoeld plan zia op het verwijderen van de
aanduiding'iv' bedraagt het tarief
Als onder 2.5.1. bedoeld plan ziet op het verwijderen van de
bouwmogelijkheden als bedoeld in de sloop-bonusregeling
van de planregels van het buitengebied bedraaet het tarief

Iloofdstuk 6In
2.6.1

deze

€ 9.083,00

e4.266,00

€ 1.017,00

€ 1.017,00

titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraagom een andere, in deze titel niet benoemde

beschikkins:

€ 159,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk I Horeca
3.1.1
3.1.1.1

3.t.t.2
3.1.2

3.t.2.1

3.r.2.2
3.1.3
3.1.3.1

3.r.3.2

3.t.4
3.1.4.r
3.1.4.2
3.1.5
3.1.5.1

3.t.5.2
3.t.6
3.1.6.1

3.1.6.2
3.1.7

3.1.7.1

3.1.7.t.1
3.1.7.2
3.1.7.2.1
3.1.8
3.1.8.1

3.t.8.2
3.1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriigen van:
vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet
indien de aanwaag dieitaal wordt ingediend
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriieen van:
een wijziging van de in de vergunning omschreven inrichting als
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet op verzoek van de
vergunninghouder. per wiizigins

indien de aanwaas dieitaal wordt ineediend
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkriigen van:
een wijziging van de in de verleende Drank- en Horecavergunning ver
melde leidinesevende. per wiizieine
indien de aanwaag digitaal wordt ingediend, per wijziging
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkriigen van:
een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet
indien de aanwaag dieitaal wordt ineediend
Het tarief bedraagl voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriigen van:
de aanwijzing van een nachtinrichting als bedoeld in artikel 2.27avan
de Alqemene plaatseliike verordenins semeente Uden
indien de aanwaaq dieitaal wordt ineediend
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriigen van:
een ontheffing als bedoeld in artikel2.30b eerste en tweede lid van de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden (ontheffing sluitingsuur) voor elk uur ofgedeelte daarvan
indien de aanwaag dieitaal wordt ineediend
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaagtot
het verkrijgen van een ontheffing tot het doen maken van muziek of het
in werking hebben van een geluidsapparaat als bedoeld in artikel 4.6.van
de Algemene plaatseliike verordening gemeente Uden:
indien het een incidentele aangelegenheid betreft, per das
indien de aanwaag disitaal wordt insediend. per das
een vergunnins op iaarbasis
indien de aanwaas dieitaal wordt insediend
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriigen van:
Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren
van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:30c van de Algemeen

Plaatseliike Verordening
Indien de aanwaag dieitaal wordt ingediend
Een wijziging van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:30c
Algemeen Plaatselijke Verordening

€ 218,00

€ 196,00

€ 53,00

e42.40

€ 53,00
€,42,40

€,22.40

e 17.90

€,343,00

€ 309.00

€ 13,60

€ 10,90

€ 4.80

€ 3.80
e228.00
€ 205.00

€ 325,00

e 2%.00
€ 65,00

3.1.9
3.1.9.1

3.1.9.2

3.r.9.3

Het tarief bedraaglvoor het in behandeling nemen van een aanwaag tot
het verkriigen van:
Een aanwaag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren
van een bedrijf als bedoeld in artikel2:80 van de Algemeen Plaatselijke

Verordening
Indien de aanwaag dieitaal wordt insediend
Een wijziging van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:80
Algemeen Plaatseliike Verordening

e325,00

e2%.00
€ 65,00

Hoofdstuk 2 Organiseren eyenementen of markten
3.2.1

3.2.t.r

3.2.t.2
3.2.2
3.2.2.1

het tarief bedraaglter zake van het in behandeling nemen van een
aanwaagtot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een
evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Uden voor:
herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, en een feest,
muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg of klein evenement
(voor zover geen melding).
indien de aanwaag dieitaal wordt ingediend
belastende (conform het vigerende evenementenbeleid gemeente Uden)
of overige evenementen
indien de aanwaag digitaal wordt ingediend

€,12,90

€ 10.30
e92,00
€ 83,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3.1

het tarief be&aagfter zake van het in behandeling nemen van een

3.3.1.1

een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting
als bedoeld in artikel 3.4., eerste lid, van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Uden

€,735,00

3.3.2

een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf
als bedoeld in artikel 3.4., derde lid, van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Uden

e204,00

aanvraagtot het verkrijgen van:

Hoofdstuk 4 \ilinkettijdenwet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwaa*:
a. voor een ontheffing in het kader van artikel 3lid2 van de

€ 339,00

3.4.2

Winkeltijdenwet
b. indien de aanwaag digitaal wordt ingediend
tot het verlenen van toestemming om een in 4.1 bedoelde ontheffing

€ 305,00
€ 339,00

3.4.3

over te dragen aan een ander
tot het intrekken of wijzigen van een in 4.1 bedoelde ontheffing

€ 339,00

3.4.1

3.4.r.1

3.4.t.2

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2020
De

drs.

van de gemeente Uden

Hermans

e4,45

