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15 december
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Officiële uitgave van de gemeente Giessenlanden

Legesverordening Giessenlanden 2018
De raad van de gemeente Giessenlanden;
Gelezen het raadsvoorstel van 3 oktober 2017
Overwegende dat bij de kadernota de financiële uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn vastgesteld;
Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;
b e s l u i t:
vast te stellen de Legesverordening Giessenlanden 2018

Legesverordening 2018
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag
a.
wordt aangemerkt;
week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
b.
maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de
c.
volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31
januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;
jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n 1)e dag in het volgende
d.
kalenderjaar;
kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
e.

Artikel 2 Belastbaar feit
1.

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
a.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identib.
teitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.

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

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

Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst
1.
van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;
het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.
2.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1.
2.

3.

1

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit
als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen
die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit
in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van
de Crisis- en herstelwet.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
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Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald
ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
a.
schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in
b.
geval van toezending daarvan, een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges, indien deze
betrekking hebben op titel 2 van de bij de verordening behorende tarieventabel, worden betaald
op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de aanslag is
vermeld.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

3.

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

Artikel 9 Vermindering
Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven
dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen
bepaling.

Artikel 10 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst
wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig
een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
van zuiver redactionele aard zijn;
a.
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie
b.
maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel
betreft:
hoofdstuk 2 (reisdocumenten)
1.
hoofdstuk 3 (rijbewijzen)
2.
onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)
3.
hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)
4.
onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)
5.
hoofdstuk 15 (kansspelen)
6.
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van leges.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.

2.
3.

2

De "Legesverordening Giessenlanden 2017" van 10 november 2016, laatstelijk gewijzigd op 13
december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.
In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding
van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de
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4.
5.

ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare
feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Giessenlanden 2018".

Tarieventabel leges
behorende bij de Legesverordening 2017.

Indeling tarieventabel
Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 15

Kansspelen

Hoofdstuk 16

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 18

Diversen

Hoofdstuk 19

Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden (A.P.V.)

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 5

Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Hoofdstuk 6

Bouwvergunning op basis van de Woningwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 8

Nasporing door de afdeling Beheer en Onderhoud

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

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

1.1.1.1

zondag

1.1.1.2

maandag en dinsdag:

1.1.1.3

3

€ 707,00

1. van 9.00 uur tot 10.00 uur

Kosteloos

2. van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 309,00

3. op de overige uren

€ 459,00

woensdag tot en met vrijdag:
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1.1.1.4

1. van 9.00 uur tot 16.00 uur

€ 309,00

2. op de overige uren

€ 459,00

zaterdag:
1. van 11.00 uur tot 14.00 uur

€ 459,00

2. op de overige uren

€ 707,00

1.1.1.5

voor een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een door de
gemeente aangewezen permanente trouwlocatie, zoals opgenomen op de gemeentelijke
website worden de onder artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 genoemde bedragen verhoogd
met

€ 50,50

1.1.1.6

voor een voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere
locatie waarvoor een individuele en eenmalige aanwijzing heeft plaatsgevonden worden
de onder artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 genoemde bedragen verhoogd met

€ 227,25

1.1.1.7

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon € 116,00
ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

1.1.2.1

indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een door de gemeente hiertoe aangewezen
ruimte, niet zijnde de trouwzaal:

1.1.2.2

indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal geldt het genoemde onder 1.1.1

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 25,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de
huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap, per getuige

€ 27,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand:

1.1.5.1

zonder abonnement, voor elke inlichting

1.1.5.2

bij een abonnement voor het maandelijks verstrekken van opgaven omtrent:

€ 61,20

€ 6,06

geboorten, per kalenderjaar

€ 197,90

huwelijken en huwelijksaangiften alsmede geregistreerde partners, per kalenderjaar

€ 131,55

overlijden, per kalenderjaar

€ 66,30

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, € 16,15
voor ieder daaraan besteed kwartier

1.1.7

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

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

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft € 52,00
bereikt

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal
paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft € 52,00
bereikt

1.2.3

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

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft € 52,00
bereikt

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft € 29,05
bereikt

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documen- € 47,55
ten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 65,30

€ 65,30

€ 65,30

€ 52,00
€ 51,05

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

4

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, ver- € 39,65
nieuwen of omwisselen van een rijbewijs

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
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€ 34,10

1.3.3

Het tarief tot het afgeven van een Eigen Verklaring

€ 35,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4,
wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor
de basisregistratie personen 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

1.4.2.2

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

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 135,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 586,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.012,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer
gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

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

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 100 verstrekkingen

€ 135,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 586,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.012,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling
€ 7,50
nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17,
tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, € 16,15
voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,80

€ 10,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel
D4 van de Kieswet

€ 0,38

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

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

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegan- € 22,50
kelijke gegevensverwerking

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere
vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 € 4,50
van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

5

1.7.1

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

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 56,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 56,00
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Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

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

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2,
structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,38

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,59

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidings- € 9,20
besluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2,
structuurplan of stadsvernieuwingsplan

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, € 11,20
bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als be- € 11,20
doeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen € 11,20
cultureel erfgoed

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld € 11,20
in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

1.8.3

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

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 1,09

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 1,09

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 1,09

€ 11,20

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

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

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 10,80

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 10,80

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief € 16,15
berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van € 0,38
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van € 150,47
een Sociaal Medische Advisering door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst:

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 51,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

6

1.12

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

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als € 60,00
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in ar- € 30,00
tikel 15, negende lid, van de Leegstandwet
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Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

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

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde € 60,00
hypothecaire geldlening

€ 119,65

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

1.14

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

1.14.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 32,85

1.14.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing

€ 16,45

Hoofdstuk 15 Kansspelen

1.15.1

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:

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste € 56,50
kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.15.1.3

voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.15.1.4

voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten voor de eerste kansspelautomaat € 226,50
en voor iedere volgende kansspelautomaat

1.15.2

€ 136,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van € 27,25
een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

Hoofdstuk 16 Kabels en leidingen

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het
€ 211,80
verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente
Giessenlanden

1.16.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten € 2,66
verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,
per strekkende meter sleuf verhoogd met

1.16.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter
sleuf verhoogd met

€ 2,66

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

1.17

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

1.17.1

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

1.17.2

een ontheffing om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen wegen of weggedeelten te
transporteren, ingevolge artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor:

1.17.2.1

een nieuwe ontheffing voor één afleveradres

€ 302,07

1.17.2.2

een jaarlijkse aangevraagde ontheffing of herhaling van een eerder verleende ontheffing
voor één afleveradres

€ 100,69

1.17.2.3

een ontheffing voor meerdere afleveradressen

€ 302,07

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van:
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€ 30,60

1.18.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1.18.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.18.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,38

1.18.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,59

1.18.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.2.1
en 1.18.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.18.1.3.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,38

1.18.1.3.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,59

1.18.1.3.3

per lichtdruk

€ 9,20

1.18.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere € 15,95
wettelijke regeling een tarief is opgenomen

1.18.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt,
€ 15,95
voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief
is opgenomen, per pagina

1.18.2.1

Voor zover daarvoor niet elders in de tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen geldt indien voor de behandeling van een aanvraag extern advies moet worden
ingewonnen een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten en/of publicatiekosten blijkend uit
een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid,
onderdeel b. van de Gemeentewet is opgesteld.

1.18.2.2

Voor de toepassing van artikel 1.18.3.1 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten en publicatiekosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

€ 3,33

Hoofdstuk 19 Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden (A.P.V.)

De hieronder vermelde tarieven hebben betrekking op het in behandeling nemen van kennisgevingen of van aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning of het verlenen van
een ontheffing of een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
Giessenlanden, in de tekst verder afgekort als A.P.V. In onderstaande tarieventabel wordt
verwezen naar de betreffende artikelen van de A.P.V.
1.19.1

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

1.19.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, A.P.V. € 27,25
(Samenscholing en ongeregeldheden)

1.19.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10, derde lid, A.P.V. € 27,25
(Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie)

1.19.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2.72, eerste lid, A.P.V. (Ter beschikking stellen van
consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen)

€ 27,25

1.19.1.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6, tweede lid, A.P.V. (Geluidhinder)

€ 27,25

1.19.1.5

De in 1.19.1.4 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van:
Externe advieskosten e.d.
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager
medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b. van de Gemeentewet is opgesteld
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 ge¬bracht
indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting
geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.
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1.19.1.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, A.P.V. (Parkeren van voertuigen van
autobedrijf e.d.)

€ 27,25

1.19.1.7

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, A.P.V. (Kampeermiddelen e.a.)

€ 27,25

1.19.1.8

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8, vierde lid, A.P.V. (Parkeren van grote voertuigen)

€ 27,25

1.19.1.9

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.11, derde lid, A.P.V. (Aantasting groenvoorzieningen
door voertuigen)

€ 27,25

1.19.1.10

een vergunning als bedoeld in artikel 5.18, eerste lid, A.P.V. (Standplaatsvergunningen en
weigeringsgronden)

€ 27,25

1.19.1.11

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.33, vijfde lid, A.P.V. (Beperking verkeer in natuurgebieden)

€ 27,25

1.19.1.12

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.36, derde lid, A.P.V. (Verboden plaatsen)

€ 27,25
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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 en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen of voor zover deze ontbreekt, een raming
van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie
(het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het
tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking
heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen

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 en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit
aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de
bouwwerken, exclusief omzetbelasting. 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

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.

2.1.1.4

Flitsvergunning:
Een flitsvergunning is een volledige (getoetste) vergunningsaanvraag door een officieel
erkende architect, welke is opgenomen op de gemeentelijke lijst welke is gepubliceerd en
opgenomen op de internetsite van de gemeente Giessenlanden, waarover binnen veel
kortere termijn kan worden beslist.
Voor een flitsvergunning komen in aanmerkingen: Individuele woningbouw, verbouwingen
aan/van woningen (niet zijnde monumenten) passend binnen het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

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

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project € 30,20
in het kader van de Wabo vergunbaar is

2.2.2

om een principeverzoek dat niet binnen het bestemmingsplan past is

€ 309,00

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, onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten:
een vast bedrag van

€ 134,90

vermeerderd met

2,941 %

van de bouwkosten.
2.3.1.2
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Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en er wordt verzocht om een
flitsvergunning, bedraagt het tarief
2.3.1.3

€ 770,00

Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien krachtens wettelijk
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische
commissie nodig is verhoogd met het bepaalde in artikel 2.3.16.

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag
Indien de aanvraag van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 wordt ingediend
na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, worden de onder 2.3.1.1. genoemde
leges verhoogd met 25 % met een maximum van € 1.000,00.

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling € 134,90
nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde
aanvraag al in behandeling is genomen:

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, onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten:
een vast bedrag van

€ 134,90

vermeerderd met

0,522 %

van de aanlegkosten.
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, wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse € 367,90
afwijking) verhoogd met:

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 367,90
kleine afwijking of tijdelijke afwijking) verhoogd met:

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 641,85
afwijking) verhoogd met:

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploi- € 2.840,00
tatieplan) verhoogd met:

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,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake
is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse € 473,90
afwijking):

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 473,90
kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse € 806,35
afwijking):

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploi- € 2.840,00
tatieplan):

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
€ 221,20
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief een vast bedrag
van, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte van:
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2.3.5.1

cat. 1: 0 t/m 100 m2

2.3.5.2

cat. 2: 101 t/m 500 m2

€ 92,20 + € 1,29 per m2

2.3.5.3

cat. 3: 501 t/m 2.000 m2

€ 497,20 + € 0,48 per m2

2.3.5.4

cat. 4: 2.001 t/m 5.000 m2

€ 1.257,20 + € 0,10 per m2

2.3.5.5

cat. 5: 5.001 t/m 50.000 m2

€ 1.607,20 + € 0,03 per m2

2.3.5.6

cat. 6: meer dan 50.000 m2

€ 2.607,20 + € 0,01 per m2

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, € 467,10
indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van
de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met
betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening 2010 Giessenlanden aangewezen monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing
is vereist:
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€ 221,20

2.3.6.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, € 96,00
indien externe advisering nodig is van de monumentencommissie per uur
met een maximum van zes uur.

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een € 325,00
bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening
2010 Giessenlanden aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning
of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van € 414,00
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, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:

2.3.8

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, € 414,00
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, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.9

Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen € 11,10
vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening
of artikel 3 van de Bomenverordening Giessenlanden 2014 een vergunning of ontheffing is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake
is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder j, van de Wabo:

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een
€ 112,00
onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld
in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een € 112,00
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, onverminderd het bepaalde in de
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van € 112,00
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 bedraagt het tarief, onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

€ 112,00

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een € 112,00
activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht
(Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een € 112,00
activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht
(flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:

2.3.14

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:

2.3.14.1

11

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die € 112,00
van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
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2.3.14.2

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, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van
de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 112,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 112,00

2.3.15

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, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.15.1

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;

2.3.15.2

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.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld door een externe dienstverlener

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 413,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport per uur,

€ 85,00

met een minimum van twee uur en een maximum van zes uur per archeologisch bodemrapport.
2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien een daartoe bij wettelijk voorschrift of algemene maatregel van bestuur, provinciale
of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet
uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: 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.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 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.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere 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:

2.3.18.1.1

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.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 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.

2.3.19

Intrekken aanvraag
Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevings- € 75,75
vergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.7 of
2.3.8 doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag door de aanvrager wordt
ingetrokken.

2.3.20

Niet ontvankelijkheid / geweigerd
Indien de gevraagde vergunning als bedoeld onder artikel 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2,
€ 134,90
2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.7 of 2.3.8 niet wordt verleend, respectievelijk de aanvrager niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn of haar aanvraag.

2.3.21

Intrekken verleende vergunning
Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt en de aanvra- 25 %
ger met het oog daarop een verzoek tot intrekking indient, wordt een teruggaaf verleend
van
van de onder 2.3.1.1 of 2.3.2.1 geheven leges.

2.3.22

Overschrijven van een verleende vergunning
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergun-ning als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid
van de Wabo
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€ 134,90

Hoofdstuk 4 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.4

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op € 134,90
het wijzigen van een eerder ingediende aanvraag, waarvoor reeds 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 2.3.1.1, met dien verstande dat zij niet minder dan
zullen bedragen.
Het vorenstaande vindt geen plaats indien de afwijking zodanig is dat naar omstandigheden
beoordeeld sprak is van een nieuwe aanvraag.

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van € 4.084,00
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van € 830,00
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke
ordening

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

2.6

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

€ 368,00

Hoofdstuk 7 Nasporing door de afdeling Beheer en Onderhoud

2.7

Het tarief bedraagt ter zake van een verzoek met een bedrijfsmatig karakter tot het doen van € 16,15
nasporingen, ongeacht het resultaat, door een ambtenaar van de afdeling Beheer en Onderhoud, per kwartier:

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en
Horecawet

€ 225,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare
inrichting als bedoeld in artikel 2:29, zesde lid, van de A.P.V.

€ 153,00

3.1.3

een vaststelling van andere sluitingstijden als bedoeld in artikel 2.29, derde lid, A.P.V.
(Sluitingstijd)

€ 27,25

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de € 27,25
Drank- en Horecawet

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van € 27,25
de Drank- en Horecawet

3.1.7

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Dranken Horecawet

€ 48,90

€ 27,25

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van € 27,25
een vergunning als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Giessenlanden
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Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

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

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in 3.4,
eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Giessenlanden, anders dan een wijziging
bedoeld in onderdeel 3.13:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 755,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 755,00

3.3.1.3

een vaststelling andere sluitingstijden als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, Algemene
plaatselijke verordening Giessenlanden

€ 6,95

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het
beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid van de
Algemene plaatselijke verordening Giessenlanden:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 99,30

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 99,30

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van € 221,20
een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld
in artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 Giessenlanden, een vast bedrag
van:
vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte van:

3.5.1

cat. 1: 0 t/m 100 m2

3.5.2

cat. 2: 101 t/m 500 m2

€ 92,20 + € 1,29 per m2

€ 221,20

3.5.3

cat. 3: 501 t/m 2.000 m2

€ 497,20 + € 0,48 per m2

3.5.4

cat. 4: 2.001 t/m 5.000 m2

€ 1.257,20 + € 0,10 per m2

3.5.5

cat. 5: 5.001 t/m 50.000 m2

€ 1.607,20 + € 0,03 per m2

3.5.6

cat. 6: meer dan 50.000 m2

€ 2.607,20 + € 0,01 per m2

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

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

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Giessenlanden van 13 november 2017.
De griffier,
mevr. mr. A. van Dijk - van den Hoef
De voorzitter,
ir. W.E. ten Kate
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€ 368,00

