Indeling tarieventabel
Versie 2019

Tarief 2019

Gewijzigd art.

Hoofdstuk 10 Telecommunicatiewet

Versie 2020

Gewijzigd tarief

Hoofdstuk 10 Kabels en leidingen

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand
Artikel

Versie 2019

2.1

Rechten huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

Rechten huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap en omzetting

De leges bedragen voor:

De leges bedragen voor:

a.

a.

2.7

Tarief 2019

Gewijzigd art.

de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

Versie 2020

Gewijzigd tarief

de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

-

maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 22:00 uur:

-

maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 22:00 uur:

-

zaterdag van 10:00 tot 22:00 uur:

-

zaterdag van 10:00 tot 22:00 uur:

-

zon- en feestdagen van 12:30 tot en met 22:00 uur in het Raadhuis:

-

zon- en feestdagen van 12:30 tot en met 22:00 uur in het Raadhuis:

-

zon- en feestdagen van 12:30 tot en met 22:00 uur op een trouwlocatie:

-

zon- en feestdagen van 12:30 tot en met 22:00 uur op een trouwlocatie:

-

maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur op het

-

maandag van 09:30 uur tot 12:00 uur en dinsdag tot en met donderdag van 09:00

gemeentekantoor tijdens reguliere openingstijden, zonder ceremonie en

uur tot 12:00 uur, op het gemeentekantoor tijdens reguliere openingstijden, zonder

exclusief trouwboekje:

ceremonie en exclusief trouwboekje:

Meertalig modelformulier (Mmf) Burgerlijke stand
Bij een verzoek om een afschrift van een Meertalig Modelformulier (Mmf)
Burgerlijke stand bedraagt het tarief tweemaal het tarief zoals dat is
opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 12 Overige stukken
Artikel

Versie 2019

12.1.1

Het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van

Tarief 2019

Gewijzigd art.

Versie 2020
Het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

een foto:
12.1.2

Voor het waarmerken van een certificaat van oorsprong of in kopie:

12.6

Meertalig modelformulier (Mmf) Basisregistratie persoonsgegevens
Bij een verzoek om een afschrift van een Meertalig Modelformulier (Mmf)
Burgerlijke stand bedraagt het tarief tweemaal het tarief zoals dat is
opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 3 Vooroverleg

Voor het waarmerken van een kopie:
€ 16,00

Gewijzigd tarief

Artikel

Versie 2019

3

Verzoek om vooroverleg

Tarief 2019

Gewijzigd art.

Versie 2020

3

Verzoek om vooroverleg

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

Het beoordelen van een verzoek om vooroverleg met betrekking tot het

3.1

Gewijzigd tarief

3.1

bestemmingsplan, welstand en indien noodzakelijk of het college al dan niet

Principe-uitspraak over een verzoek dat binnen (de binnenplanse mogelijkheden van)
een bestemmingsplan past of dat slechts een geringe afwijking en/of afweging betreft:

€ 125,85

bereid is, een onder 4.5 bedoelde afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 1º dan wel onder 2º, van de Wabo (binnenplanse of buitenplanse
kleine afwijking) dan wel artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke
afwijking), toe te passen. Tenzij uit de beoordeling van het verzoek om
vooroverleg blijkt dat er geen omgevingsvergunning is vereist:

€ 122,20

Het verkrijgen van een schriftelijke verklaring omtrent de geldende bestemming

3.2

3.2

alsmede het toegestane gebruik van gebouwen en/of terreinen, per adres of
indien geen adres bestaat, per kadastraal perceel:

bestemmingsplan waarbij een afweging door meerdere disciplines noodzakelijk is
3.3

bestemmingsplan voor een complex project waarbij uitgebreid advies van meerdere

bedoelde afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van

disciplines noodzakelijk is:
3.4

het college om al dan niet een bestemmingsplan ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden:

€ 2.000,00

€ 1.711,80
3.5

gemeenteraad al dan niet bereid is om voor een voorgenomen plan een
bestemmingsplan vast te stellen:

Principe-uitspraak van de gemeenteraad over de mogelijkheid om af te wijken van het
bestemmingsplan:

Het verkrijgen van een principe-uitspraak met betrekking tot de vraag of de

3.5

€ 1.000,00

€ 1.711,80

Het verkrijgen van een principe-uitspraak met betrekking tot de bereidheid van

3.4

Principe-uitspraak van het college over de mogelijkheid om af te wijken van het

college al dan niet bereid is om voor een voorgenomen bouwplan een onder 4.5
de Wabo (buitenplanse afwijking) toe te passen:

€ 500,00

€ 57,05

Het verkrijgen van een principe-uitspraak met betrekking tot de vraag of het

3.3

Principe-uitspraak van het college over de mogelijkheid om af te mogen wijken van het

Indien extern advies nodig is om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een
principeverzoek, komen de kosten voor dit externe advies voor rekening van de

€ 2.852,95

aanvrager en bovenop de genoemde legeskosten.

Het verkrijgen van een principe-uitspraak met betrekking tot de vraag of het

3.6

college al dan niet bereid is om voor een voorgenomen plan een wijzigingsplan
vast te stellen:

€ 177,05

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een plan, dat is

3.7

uitgewerkt op basis van een ingediend verzoek om vooroverleg, worden de
daarvoor geheven leges verrekend met de te heffen leges, mits:
a. de aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na het verzenden van
de uitspraak over het verzoek om het vooroverleg hiervoor genoemd
onder 3.1;
b. de aanvraag wordt ingediend binnen zes maanden na het verzenden van
de uitspraak over het verzoek om vooroverleg hiervoor genoemd onder
3.3, 3.4, 3.5 en 3.6;
c.

het uitgewerkt plan niet substantieel afwijkt van voornoemd vooroverleg.

Hoofdstuk 4 Omgevingsvergunning
Artikel

Versie 2019

Tarief 2019

Gewijzigd art.

Versie 2020

Gewijzigd tarief

4.5

Planologisch strijdig gebruik

4.5

Planologisch strijdig gebruik

4.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

4.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en ook sprake is van een

het tarief, onverminderd het bepaalde in 4.2.1:

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in 4.2.1:

a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000,- bedragen:

€ 159,10

b.

€ 25.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,-:

€ 265,20

c.

€ 50.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,-:

€ 371,30

d.

€ 100.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,-:

€ 477,40

e.

€ 250.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,-:

€ 795,65

f.

€ 500.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,-:

€ 1.060,90

g.

€ 1.000.000,- bedragen of meer:

€ 1.591,35

toegepast (binnenplanse afwijking) of
b. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
c.

Indien enkel de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
juncto artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1º of 2º van de Wabo wordt
aangevraagd, bedraagt het tarief:

4.5.2

€ 490,80

Indien er ook sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

4.5.2

onder a van de Wabo bedraagt het tarief:

eerste lid onder a, onder 1º of 2º van de Wabo wordt aangevraagd, bedraagt het tarief:

a. indien de bouwkosten minder dan € 25.000,- bedragen:

€ 154,50

b. € 25.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,-:

€ 257,50

c.

€ 360,50

€ 50.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,-:

d. € 100.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,-:

€ 463,50

e. € 250.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,-:

€ 772,50

f.

€ 500.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,-:

g. € 1.000.000,- bedragen of meer:

Indien enkel de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, juncto artikel 2.12,
€ 505,50

€ 1.030,00
€ 1.545,00

Tijdelijke woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning
4.5.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke
woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning bedraagt het tarief, in afwijking
van het bepaalde in 4.2.1 (bouwactiviteit artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo) en 4.5.1
(planologisch strijdig gebruik), bedraagt het tarief:

€ 383,35

