Schiermonnikoog tarieventabel 2009
Artikel

Omschrijving

Hoofdstuk 1

Algemeen

Grondslag

Tarief

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:
1.1

Een afschrift, uittreksel of kopie van
stukken niet afzonderlijk in deze
tabel genoemd

per fotokopie

€ 0,10

per
dubbelzijdige
fotokopie

€ 0,20

per bladzijde

€ 3,20

1.2

Voor het verzenden van faxberichten

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

2.1

Het tarief bedraagt voor een
abonnement op de raadsstukken
voor zover deze door burgemeester
en wethouders niet als vertrouwelijk
of geheim zijn gekwalificeerd, de
agenda en de notulen met
uitzondering van de stukken vermeld
onder 2.2.1 en 2.2.2

2.1.1

Voor de raadsvoorstellen (inclusief
agenda)

€ 51,10

2.1.2

Voor de commissievoorstellen
(inclusief agenda)

€ 51,10

2.2

Financiële stukken

2.2.1

Een gemeentebegroting, inclusief
toelichting

€ 68,35

2.2.2

Een gemeenterekening

€ 68,35

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

3

Het tarief bedraagt ter zake van de
voltrekking van een huwelijk of het
registreren van een partnerschap op:

3.1

maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 17.00 uur voor
ingezeten van de gemeente

€ 121,00

3.1.2

maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 17.00 uur voor nietingezetenen van de gemeente

€ 214,50

3.1.3

Indien de voltrekking plaats heeft
buiten de onder 3.1 en 3.1.2,
vermelde dagen en/of dagdelen

€ 470,50

3.1.4

voltrekking op dinsdag tussen 08.00
uur en 09.00 uur is kosteloos

3.2

Het tarief ter zake van de voltrekking
van een huwelijk of een
partnerschapsregistratie in een
bijzonder huis ingevolge artikel 64,
Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek
worden de onder 3.1, 3.1.2 en 3.1.3
bedoelde rechten vermeerderd met

€ 51,55

3.2.1

Indien voor het voltrekken van een
huwelijk, zoals genoemd in de
artikelen 3.1, 3.1.2, 3.1.3 of 3.1.4
een extern beëdigd Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)
wordt benoemd worden de leges
voor het voltrekken van het huwelijk
vermeerderd met

€ 150,00

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het
verstrekken van:

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

3.3.1

een trouwboekje of
partnerschapboekje of duplicaat
daarvan, inclusief omslag

3.3.2

voor het fungeren van een
ambtenaar als getuige bij een
huwelijk of partnerschap

3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het
van gemeentewege doen van
nasporingen in de registers van de
Burgerlijke stand per daaraan
besteed kwartier of gedeelte daarvan

3.5

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.

3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het
op verzoek maken van opnamen van
de voltrekking van een huwelijk of
het registreren van een partnerschap
en het branden van de opnamen op
DVD

€ 66,30

3.7

Voor het live uitzenden via het
internet en het plaatsen van de
opnamen bedoeld onder lid 3.6 op
internet, wordt het legestarief
genoemd in lid 3.6 verhoogd met

€ 10,20

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de
Gemeentelijke basisadministratie

€ 26,00

per
ambtenaar

€ 17,15

€ 18,05

Artikel

Omschrijving

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:

4.1.1

tot het verstrekken van gegevens:
per verstrekking:

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het
op verzoek doornemen van de
gemeentelijke basisadministratie

4.3

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

Hoofdstuk 5

Bouwvergunningen

5.1

5.1.2

Bouwkosten
Onder bouwkosten wordt in dit
hoofdstuk verstaan de
aannemingssom (exclusief
omzetbelasting als bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Uitvoering van
Werken 1989 (UAV 1989), voor het
uit te voeren werk, of voor zover
deze ontbreekt een raming van de
bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het
normblad NEN 2631, uitgave 1979,
of zoals dit normblad laatstelijk is
vervangen of gewijzigd.

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

Grondslag

Tarief

€ 3,70

per kwartier of
gedeelte
daarvan

€ 18,05

€ 2,27

Artikel

Omschrijving

5.1.2.1

Een verzoek tot beoordeling van een
schetsplan met betrekking tot de
vraag of op een, op basis van
genoemd schetsplan, uitgewerkt
bouwplan een vergunning zou
kunnen worden verleend 12,2% van
het overeenkomstig 5.1.2.2,
onderscheidenlijk 5.1.2.2.1
berekende bedrag. Indien een
aanvraag tot het verkrijgen van een
bouwvergunning voor een op basis
van het schetsplan uitgewerkt
bouwplan in behandeling wordt
genomen, worden de daarvoor
geheven leges met deze leges
verrekend;

5.1.2.2

Een aanvraag tot het verkrijgen van
een lichte bouwvergunning als
bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel q, van de Woningwet of
een aanvraag tot het verkrijgen van
een reguliere bouwvergunning als
bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel p, van de Woningwet, niet
zijnde een vergunning om te bouwen
in afwijking van een verleende
vergunning, is verschuldigd:

Grondslag

Tarief

- bouwkosten t/m € 45.000,00

3,8% van de
bouwkosten
met een
minimum van:

€ 23,10

- bouwkosten > € 45.000,00

vermeerderd
met 1,7% van
de
bouwkosten
boven €
45.000,00

€ 1.710,00

Artikel

Omschrijving

5.1.2.2.1

Voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van
een bouwvergunning eerste fase, als
bedoeld in artikel 56a, tweede lid,
van de Woningwet 50% van het
tarief als genoemd onder 5.1.2.2;

5.1.2.2.2

Voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van
een bouwvergunning tweede fase,
als bedoeld in artikel 56a, derde lid,
van de Woningwet 50% van het
tarief als genoemd onder 5.1.2.2;

5.1.2.2.3

Voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van
een gewijzigde bouwvergunning
eerste fase, als bedoeld in artikel
56a, achtste lid, van de Woningwet
25% van het tarief als genoemd
onder 5.1.2.2;

Grondslag

Tarief

Artikel

5.1.2.3

5.1.2.4

Omschrijving
Behandelingskosten
De in 5.1.2.2. genoemde bedragen
worden verhoogd met een bedrag
van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen, waaronder de
publicatiekosten conform art. 41 van
de Woningwet, groot

Advieskosten
De in 5.1.2.2. genoemde bedragen
worden verhoogd met een bedrag
van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager meegedeelde
externe advieskosten, blijkend uit
een begroting die terzake door de
gemeenteambtenaar, bedoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdeel b
van de Gemeentewet is opgesteld.

5.1.2.4.1

Voor de toepassing van deze tabel
wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van de
externe advieskosten aan de
aanvrager ter kennis is gebracht.

5.1.2.4.2

Indien de werkelijke advieskosten
minder bedragen dan het aan de
hand van de begroting geraamde
bedrag, wordt voor het verschil
teruggaaf verleend.

Grondslag

Tarief

€ 56,60

Artikel

5.1.3.1

Omschrijving
Teruggaaf
Indien een aanvraag tot het
verkrijgen van een bouwvergunning
betrekking heeft op het bouwen in
afwijking van een eerder ingediend
bouwplan, waarvoor reeds een
vergunning is verleend, maar
waarvan nog geen gebruik is
gemaakt, worden de voor de
oorspronkelijke vergunning geheven
leges verrekend met het bedrag dat
verschuldigd is door toepassing van
het tarief als vermeld in 5.1.2.2.,
onderscheidenlijk 5.1.2.2.1, 5.1.2.2.2
of 5.1.2.2.3, met dien verstande dat
de nieuwe leges minimaal

€ 28,75 bedragen. Het vorenstaande
vindt geen toepassing indien de
vergunning meer dan 24 maanden
oud is of de afwijking zodanig is dat
naar de omstandigheden beoordeeld
van een nieuw bouwplan sprake is.

5.1.3.2.2

Indien binnen een maand na het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
bouwvergunning doch voor het
verlenen van de vergunning, deze
aanvraag wordt ingetrokken, wordt
op verzoek teruggaaf van 75% van
de geheven leges verleend.

5.1.3.2.3

Indien later dan een maand na het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning doch voor het verlenen
van de vergunning, deze aanvraag
wordt ingetrokken, wordt op verzoek
teruggaaf van 50% van de geheven
leges verleend.

Grondslag

Tarief

Artikel

Omschrijving

5.1.3.2.4

Indien de gevraagde vergunning niet
wordt verleend, wordt op verzoek
teruggaaf van 50% van de geheven
leges verleend.

5.1.3.2.5

Indien van een verleende
bouwvergunning geen gebruik wordt
gemaakt en deze binnen 2 jaar na
afgifte wordt ingetrokken, wordt op
verzoek teruggaaf van 40% met een
maximum van € 405,80 van de
geheven bouwleges verleend.
De teruggaafbepaling geldt alleen
voor vergunningen, waarbij de
legesverordening voor het jaar 2007,
2008 of 2009 is toegepast.

5.1.3.2.6

Indien minimaal 1 week vóór het
aanvangen van de bouw- of
verbouw, waarvoor een
bouwvergunning is verleend,
schriftelijk een melding is ontvangen,
dat met de bouw- of
verbouwwerkzaamheden wordt
aangevangen, wordt op verzoek
teruggaaf van 20% van de geheven
bouwleges verleend, met een
maximum van € 202,90.

5.1.3.2.7

Indien minimaal 1 week vóór het
gereedkomen van de bouw- of
verbouw waarvoor een
bouwvergunning is verleend,
schriftelijk een melding is ontvangen,
dat de bouw- of
verbouwwerkzaamheden zullen
gereedkomen, wordt op verzoek
teruggaaf van 20% van de geheven
bouwleges verleend, met een
maximum van € 202,90.
De teruggaaf wordt alleen verleend,
indien aan de bouwvoorschriften en
aan alle voorwaarden in de
vergunning is voldaan.

Grondslag

Tarief

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

Overschrijving bouwvergunning.
5.1.4

€ 32,85

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
verzoek tot het overschrijven of
wijzigen van een verleende
bouwvergunning als bedoeld in
artikel 10.3 van de bouwverordening

Verhogingen in verband met
bestemmingsplanwijzigingen
5.1.5.1

indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwwerk ten aanzien
waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder
a of c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening of
artikel 50, derde lid,
onder a, van de Woningwet wordt
toegepast, wordt het overeenkomstig
artikel 5.1.2.2, onderscheidenlijk
5.1.2.2.1 of 5.1.2.2.3 van de
tarieventabel berekende bedrag
verhoogd met

5.1.5.2

indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwwerk ten aanzien
waarvan artikel 3.10 (projectbesluit)
of 3.40 (buiten toepassingverklaring)
van de Wet ruimtelijke ordening
wordt toegepast,
wordt het overeenkomstig artikel
5.1.2.2, onderscheidenlijk 5.1.2.2.1
of 5.1.2.2.3 van de tarieventabel
berekende bedrag verhoogd met

€ 49,75

25% van de
op grond van
art. 5.1.2.2
verschuldigde
leges met een
minimum van

€ 95,85

Artikel

Omschrijving

Grondslag

5.1.5.3

indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwwerk ten aanzien
waarvan artikel 3.1 van de Wet
ruimtelijke ordening op aanvraag
wordt toegepast wordt het
overeenkomstig artikel 5.1.2.2,
onderscheidenlijk 5.1.2.2.1 of
5.1.2.2.3 van de tarieventabel
berekende bedrag verhoogd met

25% van de
op grond van
art. 5.1.2.2
verschuldigde
leges met een
minimum van

5.1.5.4

indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwwerk ten aanzien
waarvan een ontheffing als bedoeld
in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening wordt verleend,
wordt het overeenkomstig artikel
5.1.2.2, onderscheidenlijk 5.1.2.2.1
of 5.1.2.2.3 van de tarieventabel
berekende bedrag verhoogd met

€ 49,75

5.1.5.5

indien de aanvraag betrekking heeft
op een bouwwerk ten aanzien
waarvan artikel 50a, derde lid, van
de Woningwet wordt toegepast,
wordt het overeenkomstig artikel
5.1.2.2, onderscheidenlijk 5.1.2.2.1
of 5.1.2.2.3 van de tarieventabel
berekende bedrag verhoogd met

€ 49,75

5.1.7

Aanlegvergunningen
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag van een vergunning als
bedoeld in artikel 3.3, aanhef en
onder a, of artikel 3.38, derde lid,
aanhef en onder a, van de Wet
ruimtelijke ordening
(aanlegvergunning):

per €
4.600,00
aanlegkosten
of een
gedeelte
daarvan

Tarief
€ 95,85

€ 71,10

Artikel

Omschrijving

5.1.7.1

Het verschuldigde bedrag op grond
van artikel 5.1.7 wordt, indien de
aanvraag van een
aanlegvergunning:

Grondslag

Tarief
€ 49,75

krachtens wettelijk voorschrift slechts
kan worden
afgehandeld wanneer een
archeologisch bodemrapport
wordt beoordeeld, verhoogd met

5.1.7.2.

Het verschuldigde bedrag op grond
van artikel 5.1.7 wordt, indien de
aanvraag van een
aanlegvergunning:

€ 241,75

betrekking heeft op een werk of
werkzaamheid ten aanzien waarvan
artikel 3.10 (projectbesluit) of
3.40 (buiten toepassingverklaring)
van de Wet ruimtelijke ordening
wordt toegepast, verhoogd met
5.1.7.3.

Het verschuldigde bedrag op grond
van artikel 5.1.7 wordt, indien de
aanvraag van een
aanlegvergunning:
betrekking heeft op een werk of
werkzaamheid ten aanzien waarvan
artikel 3.6, eerste lid, onder a of c,
3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening wordt
toegepast, verhoogd met

€ 241,75

Artikel

Omschrijving

5.1.7.4.

Het verschuldigde bedrag op grond
van artikel 5.1.7 wordt, indien de
aanvraag van een
aanlegvergunning:

Grondslag

Tarief
€ 241,75

betrekking heeft op een werk of
werkzaamheid ten aanzien waarvan
artikel 3.1, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening wordt toegepast,
verhoogd met

5.1.7.5.

Het verschuldigde bedrag op grond
van artikel 5.1.7 wordt, indien de
aanvraag van een
aanlegvergunning:
betrekking heeft op een werk of
werkzaamheid ten aanzien waarvan
een ontheffing als bedoeld in artikel
6.12, zesde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening wordt verleend,
verhoogd met

€ 49,75

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

5.1.8

Bestemmingswijzigingen.

5.1.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot wijziging van het
bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening of tot het
verkrijgen van een ontheffing als
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde
lid, van de Wet ruimtelijke ordening,
waarbij geen sprake is van een
bouwplan waarvoor een
bouwvergunning is vereist en geen
sprake is van werken of
werkzaamheden waarvoor een
aanlegvergunning is vereist

€ 241,75

5.1.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
besluit als bedoeld in artikel 3.10
(projectbesluit) of 3.40 (buiten
toepassingverklaring) van de Wet
ruimtelijke ordening, waarbij geen
sprake is van een bouwplan
waarvoor een bouwvergunning is
vereist en geen sprake is van
werken of werkzaamheden waarvoor
een aanlegvergunning is vereist

€ 241,75

Artikel

Omschrijving

5.1.8.1.3

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot het vaststellen van een
bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.1, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening, waarbij geen
sprake is van een bouwplan
waarvoor een bouwvergunning is
vereist en geen sprake is van
werken of werkzaamheden waarvoor
een aanlegvergunning is vereist

€ 241,75

5.1.8.1.4

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag van een ontheffing van het
verbod tot wijziging van het gebruik
van gronden of bouwwerken als
bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van
de Wet ruimtelijke ordening

€ 49,75

5.1.8.1.5

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag van een ontheffing van het
verbod om bepaalde werken of
werkzaamheden uit te voeren als
bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van
de Wet ruimtelijke ordening

€ 49,75

5.1.8.1.6

Indien voorafgaande aan de
vrijstelling een milieu- effectrapport is
vereist op grond van de Wet
Milieubeheer worden de
verschuldigde leges verhoogd met

€ 5.595,20

Gebruiksvergunning in verband
met brandveiligheid.

Grondslag

Tarief

Artikel

Omschrijving

5.1.9.1

Het tarief voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een
gebruiksvergunning als bedoeld in
artikel 2.11.1 van het Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken

vermeerderd met een bedrag per
gebruiksoppervlakte:
tot 100 m2
van 100 tot 500 m2 een bedrag per
m2

Tarief
€ 159,75

€ 121,00
€ 1,21

van 500 tot 2.000 m2 een vast
bedrag
vermeerderd met een bedrag per m2

€ 370,55

van 2.000 tot 5.000 m2 een vast
bedrag
vermeerderd met een bedrag per m2

€ 1.016,35

van 5.000 tot en met 50.000 m2 een
vast bedrag
vermeerderd met een bedrag per m2

€ 1.535,50

groter dan 50.000 m2 een vast
bedrag
vermeerderd met een bedrag per m2

5.1.9.2

Grondslag

€ 0,46

€ 0,12

€ 0,031

2.090,30
€ 0,016

Het tarief voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een
gebruiksvergunning, zoals bedoeld
in de brandbeveiligingsverordening
artikel 2.1.1., lid 1, bedraagt voor
een inrichting in Categorie C:
a. voor een openlucht evenement

€ 121,05

Artikel

Omschrijving
b. voor een tijdelijk bouwsel of voor in
tentoonstellingsruimten
plaatshebbende evenementen met
een vloeroppervlak tot en met 100
m2
c. voor een tijdelijk bouwsel of voor in
tentoonstellingsruimten
plaatshebbende evenementen met
een vloeroppervlak vanaf 100 m2
vermeerderd met een bedrag voor
elke 100 m2 vloeroppervlak boven
het aantal van 100 m2

Grondslag

Tarief
€ 121,05

€ 121,05

€ 10,05

voor een niet-bebouwd voor
bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:

tot 500 m2

€ 121,05

van 500 tot 2.000 m2

€ 159,75

van 2.000 tot en met 5.000 m2

€ 200,25

groter dan 5.000 m2 een vast bedrag

€ 200,25

vermeerderd met een bedrag voor
elke 5.000 m2 of gedeelte daarvan
boven 5.000 m2

€ 39,95

5.1.9.4

Het tarief voor advisering indien het
plan niet ontvankelijk is of bijstelling
noodzakelijk is, per half uur of
gedeelte daarvan

€ 20,00

5.1.9.5

Het tarief voor het overschrijven van
een vergunning als bedoeld onder
5.1.9.1 of 5.1.9.2
per overschrijving

€ 40,00

Artikel

Omschrijving

5.1.9.6

Indien een afgegeven
gebruiksvergunning moet worden
gewijzigd ten gevolge van verbouw
waarbij geen sprake is van wijziging
van bestemming, en/of toe- of
afname van de aanvankelijk
bestaande vloeroppervlak, wordt ter
verkrijging van een aangepaste
gebruiksvergunning, een bedrag
geheven overeenkomstig hetgeen
bepaald in artikel 5.1.9.1 of 5.1.9.2,
waarbij de berekening plaats vindt
op basis van het aantal vierkante
meters vloeroppervlak waarbij de
verbouw, toe- of afname betrekking
heeft.

5.1.9.7

Indien de aanvrager van een
gebruiksvergunning voordat
daarover definitief is beschikt, de
aanvraag schriftelijk intrekt, wordt
het onder 5.1.9.1 of 5.1.9.2
genoemde bedrag met 50%
verminderd.

5.1.10

Sloopvergunning.
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag van een sloopvergunning
als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en
onder b, of artikel 3.38, derde lid,
aanhef en onder b, van de Wet
ruimtelijke ordening of artikel 37,
eerste lid, van de Monumentenwet
1988, of artikel 8.1 van de
bouwverordening
vermeerderd met indien het te
slopen gebouw een inhoud heeft
van:
0 tot 250 m3
250 tot 500 m3
500 m3 of meer

Grondslag

Tarief

€ 95,55

€ 133,70
€ 213,00
€ 481,45

Artikel

Omschrijving

5.1.11

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
sloopmelding als bedoeld in artikel
8.2.1. van de bouwverordening

5.1.11.1

De verschuldigde bedragen op grond
van artikel 5.1.10 worden, indien de
aanvraag van een sloopvergunning:

5.1.12

Grondslag

Tarief
€ 147,75

krachtens wettelijk voorschrift slechts
kan worden afgehandeld wanneer
een archeologisch bodemrapport
wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 49,75

betrekking heeft op een bouwwerk
waarin asbest of een asbesthoudend
product aanwezig is, verhoogd met

€ 49,75

betrekking heeft op een werk of
werkzaamheid ten aanzien waarvan
een ontheffing als bedoeld in artikel
6.12, zesde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening wordt verleend,
verhoogd met

€ 49,75

Bodemgesteldheidsonderzoek
Het tarief bedraagt terzake van het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot het beoordelen van de
onderzoeksopzet van een
onderzoeksrapport inzake de
gesteldheid van de bodem, als
bedoeld in artikel 2.1.5 van de
bouwverordening:

5.1.12.1

indien de aanvraag uitsluitend een
vooronderzoek als bedoeld in de
NVN 5740, uitgave 1991, naar het
historisch gebruik en naar de
bodemgesteldheid betreft

€ 14,35

5.1.12.2

indien de aanvraag verkennend
onderzoek volgens NVN 5740,
uitgave 1991, naar de
bodemgesteldheid betreft

€ 14,35

Artikel

Omschrijving

5.1.12.3

indien de aanvraag een nader
onderzoek als bedoeld in de
Leidraad bodem-bescherming betreft

5.1.13

5.2

Overig
Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning, een ontheffing, een
vrijstelling of een andere beschikking
voor zover daarvoor niet elders in dit
hoofdstuk een tarief is opgenomen.

Grondslag

Tarief
€ 56,95

€ 97,45

Uittreksels en afschriften
Uittreksels en afschriften van geheel
of gedeeltelijke bedrukte stukken.
Het tarief bedraagt voor het
verstrekken van:

5.2.1

een exemplaar van een
bestemmingsplan met ongekleurde
kaart

€ 55,25

5.2.2

een voorschrift van een
bestemmingsplan

€ 22,90

5.2.3

een ongekleurde plankaart van een
bestemmingsplan

€ 26,30

5.2.4

een toelichting van een
bestemmingsplan

€ 13,05

5.2.5

een exemplaar van de
bouwverordening

€ 48,75

5.2.6

een toelichting op de
bouwverordening

€ 32,35

Hoofdstuk 6

Telecommunicatie

Artikel

Omschrijving

6.1

Het tarief bedraagt voor het in
behandeling nemen van een melding
in verband met het verkrijgen van
instemming omtrent plaats, tijdstip
en wijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in
artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet

6.2

Indien de melder verzoekt om een
inhoudelijke afstemming bij de
beoordeling van aanvragen als
bedoeld in artikel 5.5 van de
Telecommunicatiewet, wordt het
onder 6.1 genoemde bedrag
verhoogd met:

6.2.2

indien met betrekking tot een
melding onderzoek naar de status
van de kabel plaatsvindt, verhoogd
met het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van
de melding aan de melder
meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die terzake door de
gemeenteambtenaar, bedoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdeel b
van de Gemeentewet is opgesteld.

6.2.3

Indien een begroting als bedoeld
onder 6.2.2. is uitgebracht, wordt
een melding 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 7

Gemeentearchief

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het
op verzoek van gemeentewege doen
van nasporingen in de in het
gemeentearchief berustende
stukken

Grondslag

Tarief
€ 169,70

€ 56,50

per kwartier of
gedeelte
daarvan

€ 18,05

Artikel

Omschrijving

Hoofdstuk 8

Kadaster

8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het
op verzoek doen van nasporingen in
het gemeentelijke kadaster en het
daarbij van gemeentewege
behulpzaam zijn

Grondslag

per kwartier of
gedeelte
daarvan

Tarief

€ 18,05

€ 10,20

8.2
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
Hoofdstuk 9

Reisdocumenten

9

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:

9.1

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

€ 49,60

9.1.1

tot het verstrekken van een nationaal
paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in 9.1
(zakenpaspoort)

€ 55,40

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

9.1.2

tot het verstrekken van een
reisdocument ten behoeve van een
persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van molukkers
van 9 september 1976 (Stb. 468) als
Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort)

€ 49,60

9.1.3

tot het bijschrijven van een kind in
een reisdocument als bedoeld in 9.1,
9.1.1 en 9.1.2 direct bij de aanvraag
van dit nieuwe reisdocument

€ 8,70

9.1.4

tot het bijschrijven van een kind
middels een bijschrijvingssticker in
een reeds uitgegeven reisdocument
als bedoeld in 9.1, 9.1.1 en 9.1.2

€ 20,35

9.1.5

tot het aanbrengen van een wijziging
anders dan bedoeld in 9.1.4 in een
reisdocument als bedoeld in 9.1,
9.1.1 en 9.1.2

€ 4,95

9.1.6

tot het verstrekken van een
Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

€ 41,75

9.1.7

de tarieven als genoemd in de
onderdelen 9.1 tot en met 9.1.2
alsmede in 9.1.6 worden bij een
spoedlevering vermeerderd met een
bedrag van

€ 41,00

9.1.8

het tarief als genoemd in 9.1.7 wordt
bij een gecombineerde
spoedlevering van een nieuw
reisdocument als bedoeld in 9.1,
9.1.1 en 9.1.2 en het bijschrijven van
één of meer kinderen als bedoeld in
9.1.3, slechts één keer per
reisdocument berekend.

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

9.1.9

het tarief als genoemd in 9.1.4 wordt
bij een spoedlevering vermeerderd
met een bedrag per
bijschrijvingssticker van

€ 19,50

9.2

Het tarief bedraagt voor het
opmaken van een verklaring van
vermissing van een reisdocument

€ 17,40

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen
10.1.

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

€ 30,10

10.2

Het tarief genoemd in artikel 10.1
wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met

€ 30,00

10.3

Het tarief bedraagt voor het
opmaken van een verklaring van
vermissing van een
rijbewijsdocument

€ 17,40

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

11.1.

Het tarief bedraagt voor een
ingevolge de Wet op de kansspelen
verleende toestemming

11.1.2.

Het tarief bedraagt voor een
aanwezigheidsvergunning ingevolge
artikel 30b van de Wet op de
kansspelen:
voor een periode van twaalf
maanden voor één speelautomaat

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

€ 6,90

€ 56,50

Artikel

Omschrijving

12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning ingevolge artikel 3 van
de Drank- en Horecawet

Grondslag

Tarief
€ 89,65

Hoofdstuk 13 Huisvestingswet
13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:

13.1.1

tot het verkrijgen van een
huisvestingingsvergunning als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van
de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548)

€ 17,15

13.1.2

tot het inschrijven in een register van
woningzoekenden als bedoeld in
artikel 14 van de Huisvestingswet

€ 17,15

13.1.3

Onttrekken woning aan
woningbestand
Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning tot het onttrekken van
een woning aan het woningbestand
als bedoeld in artikel 30 1e lid van de
Huisvestingswet.

€ 102,20

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer
14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:

14.1.2

tot het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake
het Wegverkeer

€ 83,75

Artikel

Omschrijving

Grondslag

Tarief

14.1.3

tot het verkrijgen van een éénmalige
ontheffing van het rijverbod om met
een motorvoertuig op het eiland te
rijden

€ 19,45

14.1.4

tot het verkrijgen van een
jaarontheffing van het rijverbod om
met een motorvoertuig op het eiland
te rijden.

€ 195,70

Hoofdstuk 15 Wet op de openluchtrecreatie
15.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:

15.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning
als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
van de Wet op de openluchtrecreatie
(stb. 1994,300)

€ 17,15

15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing
als bedoeld in artikel 8, tweede lid,
onderdeel a, van de Wet op de
openluchtrecreatie

€ 17,15

15.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing
als bedoeld in artikel 8, tweede lid,
onderdeel b, van de Wet op de
openluchtrecreatie

€ 17,15

15.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning
op basis van de Wet op de
openluchtrecreatie tot het in stand
houden van een kampeerboerderij
en/of kampeerterrein

€ 170,55

Hoofdstuk 16 Diversen

16.1

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

Artikel

Omschrijving

16.1.1

Terzake van het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een verklaring omtrent
het gedrag gelden de tarieven, zoals
die zijn opgenomen in de Regeling
leges en afdracht vergoeding afgifte
verklaring omtrent het gedrag voor
natuurlijke personen en
rechtspersonen

16.1.1.1

tot het verkrijgen van enig andere
verklaring met uitzondering van die
vermeld onder 16.1.2 en 16.1.3

€ 7,35

16.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van
Nederlandschap

€ 3,70

16.1.3

tot het verkrijgen van legalisatie van
een handtekening

€ 3,70

16.1.4

tot het verkrijgen voor het ter
legalisatie zenden van stukken naar
een andere gemeente

€ 3,70

16.2

Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag voor een bericht als
bedoeld in artikel 35 van de Wet
bescherming persoonsgegevens:

16.2.1

bij verstrekking op papier, indien het
afschrift bestaat uit:

16.2.1.2

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

met een maximum per bericht van

€ 4,50

16.2.1.2

meer dan 100 pagina's

16.2.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

Grondslag

Tarief

€ 22,50
€ 4,50

Artikel

Omschrijving

16.2.2

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

16.2.3

Indien voor hetzelfde bericht op
grond van de onderdelen 16.2 tot en
met 16.2.2 meerdere vergoedingen
kunnen worden gevraagd, wordt
slechts de hoogste gevraagd.

16.2.4

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

16.3

Grondslag

Tarief
€ 22,50

€ 4,50

Toestemming vergunning
algemeen
Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:

16.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning
of toestemming tot handeling
waarvoor krachtens Wet,
Reglement, verordening of nader
voorschrift, vergunning of
toestemming moet worden gevraagd
voor zover daarvoor geen wettelijke
regeling of vrijstelling bestaat of
voorzover daarvoor in deze tabel
geen bijzondere regeling is
opgenomen.

€ 17,15

16.4

tot het verkrijgen van een vergunning
als bedoeld in artikel 2 van de
Verordening Recreatieve
Bedrijfsvaartuigen

€ 17,15

16.5

tot het verkrijgen van een vergunning
als bedoeld in de Verordening
Waddenzeegebied

€ 17,15

Artikel

Omschrijving

16.6

tot het verkrijgen van een vergunning
tot het plaatsen van tenten, caravans
en dergelijke ten behoeve van
particulieren en/of studiedoeleinden

16.7

16.7.1

Grondslag

Tarief

€ 17,15

Geluidhinder
Het tarief bedraagt ter zake van het
in behandeling nemen van een
aanvraag:
tot het verkrijgen van een verlening
van een tijdelijke vergunning als
bedoeld in artikel 7 van de
geluidhinderverordening, dan wel
omzetting daarvan in een vergunning
zonder termijn

-

€ 17,15

