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Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een 
huwelijk of de registratie van een partnerschap of de 
omzetting daarvan op: 

 

1.1.1.1  maandag tot en met vrijdag, 
aanvangstijden van 10.00 tot en met 11.30 uur 
en van 13.00 tot en met 16.00 uur, 
1. in de burgerzaal 
2. in “in den Wouwdfluit” 
3. in “Markant”  

 
 
 
€ 500,00 
€ 240,00 
€ 240,00 

1.1.1.2 zaterdag en op door het college van burgemeester 
en wethouders vastgestelde vrije dagen, welke 
voorafgaand aan de aanvraag tot een 
huwelijksvoltrekking aan de aanvrager zijn medegedeeld 
aanvangstijden van 10.30 tot en met 12.00 uur, 
1. in de burgerzaal 
2. in “in den Wouwdfluit” 
3. in “Markant” 

 
 
 
 
 
€ 640,00 
€ 500,00 
€ 500,00 

1.1.2 Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een 
partnerschap op dinsdag om 9.00 uur en 9.15 uur in het 
Stadskantoor zijn geen leges verschuldigd 

 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of 
voor het registreren van een partnerschap of de omzetting 
daarvan buiten het gemeentehuis en in een aangewezen locatie 

 
 
€ 115,00 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  

1.1.4.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering €   12,25 

1.1.4.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering €   26,50 

1.1.5  Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen 
in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan 
besteed kwartier 

 
 
€    9,90 

1.1.6  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 opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand  

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

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

1.2.1.1  tot het verstrekken van een nationaal paspoort  €  48,70 

1.2.1.2 tot het verstrekken van een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 

 
€  48,70 

1.2.1.3  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal 
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld 
in onderdeel 1. (zakenpaspoort) 

 
 
€  48,70 

1.2.1.4 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van 
een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie 
van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 

 
 
€  48,70 

1.2.1.5  tot het bijschrijven van de personalia van een kind 
in een paspoort 
- direct bij aanvraag van een nieuw document  
- op een later tijdstip in een bestaand document  

 
 
€    9,35 
€  21,85 

1.2.1.8 tot het afgeven van een reisdocument via een 
spoedprocedure (inclusief bijschrijven van kinderen); 
de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met 

 
 
€   45,90 

1.2.1.9 tot het bijschrijven van een kind op een later tijdstip 
in een bestaand document via een spoedprocedure; 
de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met 

 
 
€   21,80  

1.2.1.10 tot het afgeven van een reisdocument indien aan de 
aanvrager reeds een reisdocument werd verstrekt, 
welk document bij de aanvraag niet kan worden 
overgelegd; de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met 

 
 
 
€   20,90 
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1.2.1.11 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een 
aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
van de Paspoortwet 

€ 40,05 

1.2.1.12 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien 
jaar nog niet heeft bereikt 

€ 30,00 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

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

1.3.1.1  tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van 
een rijbewijs     

 
€  36,85 

1.3.1.2 tot het verkrijgen van gegevens uit het  
Centraal Register Rijbewijzen  

 
€    3,50 

1.3.1.3 tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de 
aanvrager reeds een rijbewijs werd verstrekt, welk 
document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd; 
de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met  

 
 
 
€  20,90 

1.3.1.4 het tarief genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met    

 
€  33,50 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

1.4.1  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.4, 
wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden 
geraadpleegd. 

 

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

 

1.4.2.1  tot het verstrekken van gegevens:  
per verstrekking    

 
€      8,05 

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

 

1.4.2.2.1  voor      50 verstrekkingen €   350,35 

1.4.2.2.2  voor    100 verstrekkingen €   593,30 

1.4.2.2.3  voor    500 verstrekkingen € 2659,80 

1.4.2.2.4  voor 1.000 verstrekkingen € 3580,50 

1.4.2.2.5  voor 2.500 verstrekkingen € 6649,50 

1.4.3  Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan 
één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 

 
 
  

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

 

1.4.4.1  tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking  
€       8,05 

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

 

1.4.4.2.1  Voor     50 verstrekkingen €   350,35 

1.4.4.2.2  voor    100 verstrekkingen €   593,30 

1.4.4.2.3  voor    500 verstrekkingen € 2659,80 

1.4.4.2.4  voor 1.000 verstrekkingen € 3580,50 

1.4.4.2.5  voor 2.500 verstrekkingen € 6649,50 

1.4.5  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de  
gemeentelijke basisadministratie: 

 
 

1.4.5.1 per verzoek een vast bedrag van  €     39,75 

1.4.5.2 per verzoek voor ieder daaraan besteed kwartier een variabel bedrag van  €       4,90 

1.4.6  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van    
een aanvraag voor het verstrekken van een door of namens 
het gemeentebestuur ondertekend uittreksel uit de 
gemeentelijke basisadministratie  

 
 
 
€       8,05 



  

 4

1.4.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag voor het verstrekken van een persoonslijst uit 
de gemeentelijke basisadministratie, behoudens de bij wet 
verplichte gevallen  

 
 
 
€       8,05 

1.4.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier, als 
bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 

 
 
 
€       2,27  

 

Hoofdstuk 5 Algemeen 

1.5.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  
voor de afgifte van een kopie van een gemeentelijk stuk of van een bedrukt of op 
andere wijze vermenigvuldigd stuk, voor zover  daarvoor niet elders in deze tabel 
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 

 

1.5.1.1  voor de eerste 25 pagina’s, per bladzijde €   0,12 

1.5.1.2  voor de volgende 25 pagina’s, per bladzijde €   0,10 

1.5.1.3  voor de daaropvolgende 25 pagina’s, per bladzijde €   0,08 

1.5.1.4 voor de overige daaropvolgende pagina’s, per bladzijde €   0,06 

1.5.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de 
afgifte van minuten, afschriften, fotokopieën en uittreksels van stukken, per 
geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte bladzijde, voor zover niet verstrekt op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (punt 1 van dit hoofdstuk) en voor 
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 
tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte bladzijde: 

 
 
 
 
 
 
€   3,85 

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

 
 

1.5.3.1.  kopieën, lichtdrukken of afdrukken van tekeningen of kaarten    
op A3 of kleiner formaat, per kaart of tekening 

 
€   9,70 

1.5.3.2  kopieën, lichtdrukken of afdrukken van tekeningen of kaarten met een groter 
formaat dan A3, per kaart of tekening    

 
€ 16,85 

1.5.3.3  Indien meerdere kaarten of tekeningen aan elkaar worden gemonteerd, wordt het 
tarief per kaart of tekening verhoogd met 

 
€   6,20 

1.5.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de 
afgifte van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten 
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk  

 
 
 
€   3,85 

1.5.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de 
afgifte van een geheel of gedeeltelijke beschikking op een aanvraag, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen 

 
 
 
€  20,95 

 

Hoofdstuk 6 Kadaster 

1.6.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een uittreksel uit de kadastrale legger, per artikel 

 
€  10,20 

1.6.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een uittreksel uit het kadastrale plan 

 
€  10,20 

1.6.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een huisnummerkaart      

 
€    2,80 

1.6.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een afschrift  van of uittreksel uit het gemeentelijke 
beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel tot het 
verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 
9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

 
 
 
 
€  10,20 
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Hoofdstuk 7 Gemeentearchief 

1.7.1  Het tarief bedraagt voor het doen van onderzoek ongeacht het resultaat 
dan wel het leveren van afschriften, scans op verzoek, uittreksels of transscripties 
uit archiefbescheiden, en na voorafgaande 
prijsopgave, voor ieder kwartier of gedeelte daarvan 

 
 
 
€  12,00 

1.7.2  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een 
gewaarmerkte kopie  

 
€   8,00 

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het leveren van fotokopieën, readerprints, afdrukken uit 
digitale bestanden op normaal papier en het leveren van bestaande 
documentenscans: 

 

1.7.3.1  fotokopie, readerprint, afdruk uit digitaal bestand, A4 zwart/wit per afdruk €    0,65 

1.7.3.2 fotokopie, readerprint, of afdruk uit digitaal bestand, A3 zwart/wit per afdruk €    1,15 

1.7.3.3 fotokopie of afdruk uit digitaal bestand, A4 kleur per afdruk €    1,15 

1.7.3.4 fotokopie of afdruk uit digitaal bestand, A3 kleur per afdruk €    2,25 

1.7.3.5 Bestaande documentscans, levering per e-mail of CD-ROM. NB: Voor levering 
per CD-rom wordt de prijs verhoogd met 2,50 

€    5,50 

1.7.4 Voor het leveren van afdrukken op fotopapier, scans groter dan A3, en duplicaten 
van beeld- of geluidsmaterialen en educatief materiaal (leskisten, lespakketten, 
speurtochten) worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, zoals deze 
voorafgaand aan de aanvrager zijn medegedeeld. 

 

1.7.5 Het tarief bedraagt voor het afhandelen van aanvragen en bestellingen via 
internet, e-mail, telefoon of brief per aanvraag 

 
€   8,00  

1.7.6 Voor spoedbestellingen (levering binnen 24 uur) wordt een 
toeslag berekend van 100% extra. 

 
 

1.7.7 Het tarief bedraagt voor het verlenen van medewerking van door 
derden verzochte medewerking aan tentoonstellingen,  cursussen, 
lezingen, rondleidingen of andere publieksactiviteiten per 
half uur of gedeelte daarvan, na voorafgaande prijsopgave 

 
 
 
€  27,50 

1.7.8 De gebruiksvergoeding voor de levering van afbeeldingen ten 
behoeve van publicaties met een commercieel doel bedraagt 
per afbeelding  

 
 
€  26,50 

1.7.9 Het tarief voor het toesturen van een boek per post naar het buitenland wordt met 
de daadwerkelijke verzendkosten verhoogd, zoals deze voorafgaand aan de 
aanvrager zijn medegedeeld.  

 
 
 

 

Hoofdstuk 8 Leegstandwet 

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

1.8.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning tijdelijke verhuur ex artikel 15 van de 
Leegstandswet: voor één woning  

 
€  156,50  

1.8.1.2 voor een vergunning tijdelijke verhuur ex artikel 15 van de Leegstandswet: 
voor een woning die deel uitmaakt van een complex woningen   

 
€    77,75  

1.8.1.3 voor de verlenging van de vergunning ex artikel 15 van de 
Leegstandswet, per woning  

 
€    42,00  

 

Hoofdstuk 9 Marktstandplaatsen 

1.9.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Verordening op de 
Warenmarkt: 

 
 
€    90,90 

 

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet 

1.10.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van toestemming of een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3, 6, 7, 9 
of 10 van de verordening winkeltijden: 

 
 
€  88,95 
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Hoofdstuk 11 Zondagswet 

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

1.11.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van de Zondagswet  
€    20,50  

1.11.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Zondagswet  
€    20,50 

1.11.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Zondagswet  
€    20,50 

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen 

1.12.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de 
Wet op de kansspelen: 

 

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

1.12.1.2  voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de 
eerste speelautomaat 
vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten met een bedrag van:  

 
€   22,50 
 
€   34,00 

1.12.1.3 Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 
12 maanden doch ten hoogste vier jaar dan worden de tarieven genoemd in 
1.12.1.1,  1.12.1.2 naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de 
vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd 

 

1.12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de 
Wet op de kansspelen: 

 

1.12.2.1 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan 
vier jaar of voor onbepaalde tijd: 

 
€    90,50 

1.12.2.2  voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een tijdvak van 
meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat  
vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten met een bedrag van: 

 
 
€    90,50 
 
€  136.00  

1.12.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 
kansspelen (loterijvergunning) 

 
 
€    20,50 

 

Hoofdstuk 13 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 

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

1.13.1.1  tot het verkrijgen van een instemmingsbesluit als bedoeld in 
artikel 6 van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren 

 
 
€  562,00 

1.13.1.2  tot het verkrijgen van een toestemming als bedoeld in 
artikel 7 van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren 

 
 
€  143,00 

1.13.1.3  Het in 1.13.1.1 genoemde tarief wordt:   

1.13.1.3.1  indien over een verzoek tot instemming overleg moet 
plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders 
van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, 
verhoogd met  

 
 
 
€    88,00 

1.13.1.3.2 indien de aanbieder verzoekt om een inhoudelijke 
afstemming bij de beoordeling van aanvragen als 
bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet 
verhoogd met 

 
 
 
€    88,00 



  

 7

1.13.1.3.3 indien met betrekking tot een verzoek tot instemming 
onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, 
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van het verzoek aan de 
aanbieder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting 
die ter zake door of vanwege het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 

1.13.1.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.13.1.3.3 is 
uitgebracht, wordt een verzoek tot instemming in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting 
aan de aanbieder ter kennis is gebracht, tenzij de het verzoek 
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

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

1.13.2.1  tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 9 van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren 

 
 
€  562,00 

1.13.2.2  tot het verkrijgen van een toestemming als bedoeld in 
artikel 10 van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren 

 
 
€  143,00 

1.13.2.3  Het in 1.13.2.1 genoemde tarief wordt:   

1.13.2.3.1  indien over een vergunning overleg moet 
plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders 
van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, 
verhoogd met  

 
 
 
€    88,00 

1.13.2.3.2 indien de aanbieder verzoekt om een inhoudelijke 
afstemming bij de beoordeling van aanvragen verhoogd met 

 
€    88,00 

1.13.2.3.3 indien met betrekking tot een vergunning 
onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, 
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van het verzoek aan de 
aanbieder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting 
die ter zake door of vanwege het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

 

1.13.2.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.13.2.3.3 is 
uitgebracht, wordt een verzoek tot instemming in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting 
aan de aanbieder ter kennis is gebracht, tenzij de het verzoek 
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer 

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

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

 
€  32,40 

1.14.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling 
voertuigen 

 
€  32,40 

1.14.1.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

 
 
€  20,50 

1.14.1.4 tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld 
in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 

 
€200,00 

1.14.1.5 Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden de tarieven genoemde 
in de artikelen 1.14.1.3 en 1.14.1.4 verhoogd met:  

 
€100,00 

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

1.14.2.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 6, lid 3 van de 
Parkeerverordening Roosendaal 

 

1.14.2.1.1 voor één dag €   20,95 

1.14.2.1.2 voor één week €   41,90 

1.14.2.1.3 voor één maand €   62,90 

1.14.2.1.4 voor één kwartaal € 138,10 

1.14.2.1.5 voor één jaar € 436,30 

1.14.2.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de 
Parkeerverordening Roosendaal 
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1.14.2.2.1 voor één dag €    20,95 

1.14.2.2.2 voor één week €    41,90 

1.14.2.2.3 voor één maand €    62,90 

1.14.2.2.4 voor één kwartaal €  138,20 

1.14.2.2.5 voor één jaar €  436,30 

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

1.14.3.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de 
Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal: 

 

1.14.3.1.1 voor één dag €    10,60 

1.14.3.1.2 voor één week €    26,55 

1.14.3.1.3 voor één maand €    53,50 

1.14.3.1.4 voor één kwartaal €    80,25 

1.14.3.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 10, 11, 12 , 13 en 
14 van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal: 

 

1.14.3.2.1 voor het eerste jaar €    40,65 

1.14.3.2.2 voor elk daarop volgend jaar €    29,90 

1.14.3.3 Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8 van de Verordening 
ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal: 

 

1.14.3.3.1 voor één dag €    29,00 

1.14.3.3.2 voor één week €    43,50 

1.14.3.3.3 voor één maand €  145,00 

1.14.3.3.4 voor één kwartaal €  217,50 

1.14.4. Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat-ontheffing bij verlief of diefstal 
bedraagt 

 
€     4,00 

 

Hoofdstuk 15 APV vergunningen en ontheffingen 

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

1.15.1.1  tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene 
plaatselijke verordening (objectvergunning) 

 
€    20,50 

1.15.1.2 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene 
plaatselijke verordening (evenementenvergunning) 

 
€    20,50 

1.15.1.3 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:40c van de 
Algemene plaatselijke verordening (vergunning smart- en growshops, belshop of 
internetcafé) 

 
 
€    88,90 

1.15.1.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene 
plaatselijke verordening (Geluidhinder): 

 
  

1.15.1.4.1 geldig voor één dag  €    20,50 

1.15.1.4.2 geldig voor één week €    34,55 

1.15.1.4.3 geldig voor één maand €    48,40 

1.15.1.4.4 geldig voor één kwartaal €    72,55 

1.15.1.4.5 geldig voor één jaar €    99,15 

1.15.1.5 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene 
plaatselijke verordening (vergunning inzameling van geld of goederen) 

 
 
€    20,50 

1.15.1.6 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene 
plaatselijke verordening (ventvergunning) 

  

1.15.1.6.1 geldig voor één dag  €    20,50 

1.15.1.6.2 geldig voor één week €    34,60 

1.15.1.6.3 geldig voor één maand €    49,50 

1.15.1.6.4 geldig voor één kwartaal €    74,20 

1.15.1.6.5 geldig voor één jaar €    99,15 

1.15.1.7 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene 
plaatselijke verordening (standplaatsvergunning) 

 

1.15.1.8.1 geldig voor één dag  €    20,50 

1.15.1.8.2 geldig voor één week €    41,00 

1.15.1.8.3 geldig voor één dag per week, gedurende een maand €    61,50 

1.15.1.8.4 geldig voor één dag per week, gedurende een kwartaal €  135,10  

1.15.1.8.5 geldig voor één dag per week, gedurende een jaar €  426,50 

1.15.1.8.6 geldig voor méér dan één dag per week, gedurende een maand, het onder 
1.20.1.7.3 genoemde tarief, wordt per dag meer vermeerderd met   

 
€    20,50 

1.15.1.8.7 geldig voor méér dan één dag per week, gedurende een kwartaal, het onder 
1.20.1.7.4 genoemde tarief, wordt per dag meer vermeerderd met 

 
€    66,90 
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1.15.1.8.8 geldig voor méér dan één dag per week, gedurende een jaar, het onder 1.20.1.7.5 
genoemde tarief, wordt per dag meer vermeerderd met 

 
€  212,25 

1.15.1.9 Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:36 lid 4 van de 
Algemene plaatselijke verordening (ontheffing asverstrooiing) 

 
€    20,50 

1.15.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning, een vrijstelling, ontheffing, verklaring of een 
andere  beschikking dan wel mededeling, voor zover  daarvoor niet elders in deze 
titel een tarief is opgenomen: 

 
 
 
€    20,50 

1.15.2.2 Het tarief bedraagt voor het doen van een schriftelijke verklaring dat voor de 
activiteit geen beslissing van de burgemeester dan wel burgemeester en 
wethouders verplicht is: 

 
 
€    20,50 

1.15.2.3 Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan 
drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing 
nodig heeft, dan worden de verschuldigde leges  vermeerderd met  50 % met een 
maximum van € 1.000,00. 

 
 
 
 

 

 

Hoofdstuk 16 Diverse stukken 

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

1.16.1.1 tot het verkrijgen van een duplicaatvaccinatiebewijs €    1,65 

1.16.1.2 voor het verkrijgen van bemiddeling tot het verkrijgen, het verlengen of het 
wijzigen van door andere organen af te geven stukken, per stuk  

 
€    3,80 

1.16.1.3 tot het verkrijgen van een duplicaat milieu-pas €  15,00 

1.16.1.4 tot het aan derden schriftelijk verstrekken van bodeminformatie/milieu-
hygiënische bodemgesteldheid per kadastraal object 

 
€  53,50 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: 

 
€  30,05 

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

1.16.3.1  voor de legalisatie van handtekeningen per te legaliseren handtekening €    7,50 

1.16.3.2  voor het ter legalisatie verzenden van een akte of een ander stuk naar een 
autoriteit in Nederland 

 
€    7,50 

1.16.3.3 voor het legaliseren van afschriften van diploma’s en andere stukken €    7,50 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 aanlegkosten:  

 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 
1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming 
van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt 
in 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 aanvraag betrekking heeft; 

 

2.1.1.2 bouwkosten:  

 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 
1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een 
raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad 
NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschiedt wordt in 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 aanvraag betrekking heeft; 

 

2.1.1.3 sloopkosten:  

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

 

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

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 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 wettelijk 
voorschrift bedoeld. 

 

 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag 

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

2.2.1 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, zoals deze bij een 
daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden 
worden vastgesteld, indien de bouwkosten: 
a. minder bedragen dan € 300.000,00: 
0,8 % van die bouwkosten met een minimum van  
b. € 300.000,00 bedragen of meer, 0,9 % van die bouwkosten met een maximum 
van: 

 
 
 
 
€          50,00 

 
€ 400.000,00 

2.2.2 tot afgifte van een verklaring dat een activiteit vergunningvrij is €          20,00 
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 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 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. In afwijking van de vorige volzin kan ook 
per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

   

2.3.1 Bouwactiviteiten  

2.3.1.1 Indien 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: 

 

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen 0,9 % van de bouwkosten 
met een minimum van 
en een maximum van  

 
€        50,00 
€      225,00 

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen, doch minder dan   
€ 50.000 bedragen: 
vermeerderd met 1 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000 te 
boven gaan met een maximum van   

 
€      225,00 
 
€      475,00 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 50.000 of meer bedragen, doch minder dan   
€ 100.000 bedragen: 
vermeerderd met 1,1 % van het bedrag waarmee die bouwkosten  
€ 50.000 te boven gaat met een maximum van: 

 
€      475,00 
 
€    1025,00 

2.3.1.1.4 Indien de bouwkosten € 100.000 of meer bedragen, doch minder dan  
€ 300.000,00 bedragen  
vermeerderd met 1.5% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 100.000 te 
boven gaat met een maximum van:                                   

 
€    1025,00 
 
€    4500,00 

2.3.1.1.5 Indien de bouwkosten € 300.000 of meer bedragen, doch minder dan  
€ 500.000,00 bedragen:  
vermeerderd met 1,7% van het bedrag waarmee die bouwkosten  
€ 300.000 te boven gaan met een maximum van:    

 
€    4500,00 
 
€    7900,00 

2.3.1.1.6 Indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen, doch minder dan  
€ 1.000.000,00 bedragen:  
vermeerderd met 1,65 % van het bedrag waarmee die bouwkosten  
€ 500.000 te boven gaan met een maximum van:   

 
€    7900,00 
 
€  16150,00 

2.3.1.1.7 Indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen, doch minder dan  
€ 10.000.000,00 bedragen:  
vermeerderd met 1,55 % van het bedrag waarmee die bouwkosten  
€ 1.000.000 te boven gaan met een maximum van:   

 
€  16150,00 
 
€ 155650,00 

2.3.1.1.8 Indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:  
vermeerderd met 1,4 % van het bedrag waarmee die bouwkosten  
€ 10.000.000 te boven gaan met een maximum van: 

€ 155650,00 
 
€ 400000,00 

   

 Beoordeling bodemrapport  

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een 
bodemrapport wordt beoordeeld: 

 

2.3.1.2.1  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport €      232,50 

2.3.1.2.2  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport €      232,50 

   

 Adviescommissie Agrarische bouwaanvragen  

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien voor 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie 
agrarische bouwaanvragen moet worden ingewonnen: 

 
 
€     510,00 

   

 Achteraf ingediende aanvraag  

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in 
dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen 
van de bouwactiviteit 50 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde 
leges met een maximum van:  

 
 
 
€   1000,00 
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 Beoordeling aanvullende gegevens  

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van nadere aanvullende gegevens die worden ingediend 
nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen 25 % 
van de op grond van de in dat onderdeel verschuldigde leges.  

 

   

 Bouwveiligheidsplan  

2.3.1.6 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien voor 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bouwveiligheidsplan, zoals bedoeld 
in de Bouwverordening moet worden ingediend:  

 
 
€   107,20 

   

2.3.2 Aanlegactiviteiten  

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

 
 
€     79,95 

2.3.2.2 Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing/toeliching dient te 
worden vervaardigd wordt het onder 2.3.2.1 verschuldigde bedrag verhoogd met 
de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en 
blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het  college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige 
volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 

 Beoordeling bodemrapport  

2.3.2.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien 
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een 
bodemrapport wordt beoordeeld: 

 

2.3.2.3.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport €   232,50 

2.3.2.3.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport €   232,50 

 Adviescommissie Agrarische bouwaanvragen  

2.3.2.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien voor 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommmissie 
agrarische bouwaanvragen moet worden ingewonnen: 

 
 
€   510,00 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit 

 

 Indien 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 2.3.1: 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking): 

 
€   104,00 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking): 

 
€   104,00 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking): 

 
€   212,00 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): €   104,00 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van exploitatieplan): 

 
€   104,00 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd 
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

 
 
 
€   104,00 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, 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 wordt 
toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

 
 
 
€   104,00 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van voorbereidingsbesluit): 

 
€   104,00 
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2.3.3.9 Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing/toelichting dient te 
worden vervaardigd, worden de onder 2.3.3.1 t/m 2.3.3.8 genoemde tarieven, 
verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld 
en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige 
volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3.10 Onverminderd de 2.3.3.1 t/m 2.3.3.8 bedoelde tarieven, bedraagt het tarief, indien 
voor de in dit onderdeel bedoelde aanvragen een advies van de 
Adviescommmissie agrarische bouwaanvragen moet worden ingewonnen: 

 
 
€   510,00 

   

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  

 Indien de aanvraag 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 artikel 2.1, eerste lid, onder 
a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking): 

 
€   109,50 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking): 

 
€   109,50 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking): 

 
€   219,00 

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) €   106,50 

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van exploitatieplan): 

 
€   106,50 

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd 
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

 
 
 
€   106,50 

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, 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 wordt 
toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

 
 
 
€   106,50 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van voorbereidingsbesluit): 

 
€   106,50  

2.3.4.9 Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing/toelichting dient te 
worden vervaardigd, worden de onder 2.3.4.1 t/m 2.3.4.8 genoemde tarieven, 
verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld 
en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige 
volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. 

 

2.3.4.10 Onverminderd de 2.4.3.1 t/m 2.4.3.8 bedoelde tarieven, bedraagt het tarief, indien 
voor de in dit onderdeel bedoelde aanvragen een advies van de 
Adviescommmissie agrarische bouwaanvragen moet worden ingewonnen: 

 
 
€   510,00 

   

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een 
inrichting, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht  

2.3.5.1 indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een  
bouwwerk ten behoeve van een evenement €    49,00 

2.3.5.2 indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden of wijzigen van een  
een bouwwerk met een brutovloeroppervlak van:  

2.3.5.2.1 1 t/m 100 m2    €   464,75 

2.3.5.2.2 101 t/m 500 m2         €   760,50  

2.3.5.2.3 501 t/m 1000 m2    € 1005,85 

2.3.5.2.4 1001 t/m 1500 m2    € 1152,90  

2.3.5.2.5 1501 t/m 2000 m2      € 1325,00 

2.3.5.2.6 2001 m2 of meer, vermeerderd met een bedrag van € 122,65 voor elke 500 m2 of 
gedeelte daarvan boven de 2000m2 € 1325,00 

2.3.6 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht 
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2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen 
van een bouwwerk waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening 
een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de sloopkosten:  

 

2.3.6.1.1 minder bedragen dan € 45.379,00: 0,8%  van die sloopkosten met een  
minimum van     

 
€     92,00 

2.3.6.1.2 € 45.379,00 bedragen of meer:  
vermeerderd met 0,55% van het bedrag waarmede die sloopkosten € 45.379,00 
te boven gaan. 

€   371,00 

2.3.6.1.3 Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een 
sloopveiligheidsplan moet worden ingediend, wordt het onder 2.3.6.1.1 en het 
onder 2.3.6.1.2 genoemde tarief verhoogd met: 

 
 
€   100,00 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen 
van een bouwwerk waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist in 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 vergunning of ontheffing is vereist, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, dan bedraagt 
het tarief: 

 
 
 
 
 
 
€     79,25 

   

 Aanleggen of veranderen weg  

2.3.7 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een 
weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 
2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

 
 
 
 
 
€     88,95 

   

2.3.8 Uitweg/inrit  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, 
hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op 
grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de 
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het 
tarief: 

 
 
 
 
 
€     88,95 

   

2.3.9 Kappen  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen 
of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening 
een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 
 
 
 
€  20,50 

    

2.3.10 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998  

2.3.10.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, 
als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 
bedraagt het tarief: 

€  35,00 

2.3.10.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en 
soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 

€  35,00 

   

2.3.11 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet 
ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 

€ 307,00 

   

2.3.12 Andere activiteiten  

 Indien de aanvraag om 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: 
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2.3.12.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 
 
€  79,25 

2.3.12.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed 
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van 
de Wabo, bedraagt het tarief: 

 
 
 
€  79,25 

2.3.12.2.1 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 omgevingsvergunning; 

 

2.3.12.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien 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. 

 

   

2.3.13 Omgevingsvergunning in twee fasen  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen 
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

2.3.13.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor 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 aanvraag voor de eerste 
fase betrekking heeft; 

 

2.3.13.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede 
fase betrekking heeft. 
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2.3.14 Advies  

2.3.14.1 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 aanvraag of 
het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. 

 

2.3.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 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. 

 

   

2.3.15 Verklaring van geen bedenkingen  

2.3.15.1 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, eerste lid, van de Wabo:  

 

2.3.15.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 79,25 

2.3.15.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. 

 

2.3.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1.2 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. 

 

   

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een 
conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde 
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het schetsplan geheven leges 
in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de 
aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 

 

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan 
vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering 
van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen 
als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15. De vermindering bedraagt: 

 

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten:   2% 

 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;  

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten:   3% 

 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;  

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:   5% 

 van de voor die activiteiten verschuldigde leges.  

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten 

 

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project 
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als 
bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in 
behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

 

2.5.1.1  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

35 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges; 
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2.5.1.2  indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

20 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges; 

 

2.5.1.3  indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

10 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges. 

 

   

 Teruggaaf niet- ontvankelijk verklaring  

2.5.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een 
(concept)aanvraag omgevingsvergunning een verzoek voor aanvullende 
gegevens wordt gedaan, waarop door de aanvrager niet wordt gereageerd, dan 
wel de ingediende aanvullende gegevens onvoldoende informatie bevatten tot 
beoordeling van de aanvraag, waardoor besloten wordt de aanvraag buiten 
behandeling te stellen, dan is de aanvrager: 
van de leges verschuldigd met een minimum van:  

 
 
 
 
 
    20 % 
 € 50,00 

   

2.5.3 Minimumbedrag voor teruggaaf  

 Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.  

   

2.5.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  

 Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.15 wordt geen 
teruggaaf verleend. 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot gehele of 
gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, 
tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 

 
 
€  79,25 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging 
van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden 
beoordeeld, geringe wijziging in het project: 

 
 
€  51,00 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen 

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening wegens een bouwplan waarvan de bouwkosten: 

 
 
 

2.8.1.1 minder bedragen dan € 453.781,00      €   7335,00 

2.8.1.2 € 453.781,00 bedragen of meer, doch minder dan € 907.561,00  €   9780,00 

2.8.1.3 € 907.561,00 of meer bedragen € 14672,00 

2.8.1.4 Indien een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, is het onder 2.8.1.1 bedoelde 
tarief slechts van toepassing, indien de bouwkosten meer bedragen dan  
€ 226.891,00 

 

2.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, 
van de Wet ruimtelijke ordening 

 
 
€     218,00 

2.8.4 De onder 2.8.1.1 t/m 2.8.1.4 en 2.8.3 verschuldigde bedragen worden verhoogd 
met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en 
blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige 
volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. 

 

2.8.5 Onverminderd de in 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8 bedoelde tarieven, bedraagt het tarief, 
indien voor de in 2.8.1 en 2.8.3 bedoelde aanvragen een advies van de 
Adviescommmissie agrarische bouwaanvragen moet worden ingewonnen: 

 
 
€   510,00 
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Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking/wijziging tenaamstelling 

2.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde beschikking:  

€ 79,25 

2.9.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor de 
overdracht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning 

 
€ 79,25 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca  

3.1.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet  €  88.95 

3.1.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet  €  20,50 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene 
plaatselijke verordening (Horecaexploitatievergunning) €  20,50 

3.1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene 
plaatselijke verordening (sluitingstijden):  

3.1.4.1.1 met één uur of minder voor één dag €   20,50 

3.1.4.1.2 met één uur of minder voor één bepaalde dag, per week, gedurende een tijdvak 
van een half jaar €   97,15 

3.1.4.1.3 met één uur of minder voor elke dag per week, gedurende een tijdvak van een 
half jaar  € 388,00 

3.1.4.1.4 met meer dan één uur voor één dag €   39,20 

3.1.4.1.5 met meer dan één uur voor één bepaalde dag per week, gedurende een tijdvak 
van een half jaar  € 194,00 

3.1.4.1.5 met meer dan één uur voor elke dag per week, gedurende een tijdvak van een 
half jaar  € 950,00 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen/snuffelmarkten  

3.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als 
bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 
(evenementenvergunning): €    20,50 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld 
in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning 
snuffelmarkten e.d.): 

 
 
 
€    20,50 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in 
artikel 3:4, eerste lid, en artikel 3:15, tweede lid van de Algemene plaatselijke 
verordening (seksinrichtingen): € 2435,00 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening  

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een 
inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 
Brandbeveiligingsverordening:   

3.4.1.1 indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een 
inrichting niet zijnde een bouwwerk ten behoeve van een evenement, 
dan wel indien het een tent of ander tijdelijk bouwsel betreft €    49,00 

3.4.1.2 indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden of wijzigen van een 
inrichting niet zijnde een bouwwerk met een brutovloeroppervlak van:  

3.4.1.2.1 1 t/m 100 m2    €  464,75 

3.4.1.2.2 101 t/m 500 m2         €   760,50  

3.4.1.2.3 501 t/m 1000 m2    € 1005,85 

3.4.1.2.4 1001 t/m 1500 m2    € 1152,90  

3.4.1.2.5 1501 t/m 2000 m2      € 1325,00 

3.4.1.2.6 2001 m2 of meer € 1325,00 

3.4.1.2.7 voor elke 500 m2 of een gedeelte daarvan boven de 2000 m2, vermeerderd met 
een bedrag van €   122,65 
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3.4.2 Indien voordat een aanvraag verder in behandeling is genomen deze wordt 
ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 65% van de verschuldigde leges 
verleend met dien verstande dat tenminste een bedrag verschuldigd is van €     79,90 

3.4.3 Indien nadat een aanvraag verder in behandeling is genomen deze wordt 
ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 35% van de verschuldigde leges 
verleend met dien verstande dat tenminste een bedrag  
verschuldigd is van €   159,80 

3.4.4 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag een verzoek voor 
aanvullende gegevens wordt toegezonden, waarop door aanvrager niet wordt 
gereageerd, dan wel de ingediende aanvullende gegevens onvoldoende 
informatie bevatten tot beoordeling van deze aanvraag, waardoor deze aanvraag 
buiten verdere behandeling blijft, dan wel de  
vergunning wordt geweigerd is aanvrager 45% van de onder 3.4.1 van dit 
hoofdstuk genoemde leges verschuldigd, met dien verstande dat tenminste een 
bedrag verschuldigd is van    €     79,90 

3.4.5 Indien op een aanvraag om een vergunning eenmaal is beslist wordt geen 
teruggaaf van de geheven leges verleend  

Hoofdstuk 5 Winkelbedrijven 

3.5.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:40c eerste lid van de Algemene plaatselijke 
verordening : €   86,95 

Hoofdstuk 6 Speelgelegenheden 

3.6.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:39 tweede lid van de Algemene plaatselijke 
verordening : €   86,95 

Hoofdstuk 7 Speelautomatenhallen 

3.7.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2 tweede lid van de Verordening 
speelautomatenhallen gemeente : €   86,95 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

3.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking: €   20,50 

 
 

Behorende bij raadsbesluit van 21 december 2011, 

De griffier,             De voorzitter, 
 

 


