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Kennisgeving

 

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 27.09.2016 - kenmerk 2016/0384148

 

besluiten:

1. De doelvermogens voor de in Overijssel aanwezige stortlocaties als volgt vast te stellen:

Elhorst Vloedbeld € 20.767.453a)

b) Boeldershoek € 33.486.695

c) Bovenveld € 4.397.193

2. De Belastingverordening Overijssel op de volgende punten te wijzigen:

a. De tarieven, behalve voor de Wet natuurbescherming, in lijn met de besluitvorming bij de

Begroting 2017 te indexeren met 0,1%.

b. De opcenten voor de Motorrijtuigenbelasting conform de besluitvorming bij de Begroting

2016 deze coalitieperiode te bevriezen en dus te handhaven op 79,90.

c. De opbouw, beschrijving van diverse wettelijke grondslagen en tarieven van leges in het

kader van de Wet natuurbescherming te introduceren. Hiermee vervallen de oude artikelen

met betrekking tot de Natuurbeschermingswet en de Flora en faunawet.

d. Voor de stortlocatie Elhorst Vloedbelt wordt per 1 januari 2017 een jaarlijkse nazorgheffing

van € 40.000 ingesteld.

e. De verordening, de toelichting erop en de tarieventabel worden conform bijlage I en bijlage

II geactualiseerd.

3. De wijzigingen in werking te laten treden op 1 januari 2017.

 

Bijlage I

Actualisatie Belastingverordening en toelichting

I. Bij vaststelling van Verordening elektronische kennisgeving Overijssel 2017 zullen kennisgevingen

elektronisch plaatsvinden. Leges voor advertentiekosten worden dan niet meer geheven. Artikel

3.6 Publicatiekosten van de Belastingverordening Overijssel komt daarmee te vervallen.

II. Vorig jaar is per abuis Artikel 3.3 Tijdstip betaling komen te vervallen. Deze wordt per 1 januari

2017 weer toegevoegd (zie voor volledige tekst onder II, sub 2)). De overige artikelen worden

vernummerd. De huidige artikelen 3.3 – 3.5 worden artikelen 3.4 – 3.6.

III. Bij de verwerking van de nieuwe Wet Natuurbescherming dienen de volgende artikelen te worden

gewijzigd, toegevoegd of verwijderd:

Nr. 6323

PROVINCIAAL BLAD 25 november

2016

Officiële uitgave van provincie Overijssel.

Provinciaal blad 2016 nr. 6323 25 november 20161



1) Om de digitale heffing van de retributie voor faunaschade door BIJ12 mogelijk te maken, wordt

aan artikel 1.2, sub 2, na het woord ‘schriftelijk’, ‘of digitale’ toegevoegd.

2) Om het vooraf heffen van de leges voor faunaschade door BIJ12 mogelijk te maken, wordt aan

artikel 3.3, sub 2 toegevoegd. Daarmee is de totale tekst:

Artikel 3.3 Tijdstip van betaling

1. De leges moeten worden voldaan bij het uitreiken van de kennisgeving dan wel, in geval van

toezending, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De leges als bedoeld in artikel 7.6 van de tarieventabel worden vooraf geheven en dienen per direct

te worden voldaan.

3) Om de teruggaveregeling van de leges conform de afspraken IPO te verwerken wordt artikel ‘3.7

Teruggave retributie faunaschade’ toegevoegd:

a. Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges als bedoeld in ar-

tikel 7.6 van de tarieventabel wordt gerestitueerd.

b. In afwijking van artikel 3.7 sub a vindt geen restitutie plaats als de aanvraag om een tege-

moetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming wordt inge-

trokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden.

c. In afwijking van artikel 3.7 sub a vindt geen restitutie plaats indien de aanvraag om een te-

gemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming wordt af-

gewezen of geweigerd.

4) Aan onderdeel 1. Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) van de tarieventabel, onder het

kopje ‘Toestemmingen die worden aangehaakt bij een omgevingsvergunning’, worden de volgende

artikelen toegevoegd:

 

Gebiedsbescherming

 1.19 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7, derde lid,

Wnb in samenhang met het PAS op grond van artikel 1.13 Wnb vastgesteld, waarbij een beroep

wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment 2:

 

 1.19.1 wanneer het gaat om agrarische activiteiten

 

 1.19.2 wanneer het gaat om het in werking hebben of brengen van een industriële activiteit of

wanneer het gaat om overige activiteiten

 

 1.20 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7 , tweede

en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9 Wnb voor het realiseren van pro-

jecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-

gebied (ecologische beoordeling van effecten waarvoor al dan niet een passende beoordeling

vereist is)

 

1. Soortenbescherming

1.21 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.8 en

3.34 van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde

soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren

 

 1.22 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb, die

al dan niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, ruimtelijke inrichting of projectont-

wikkeling

 

Houtopstanden

 1.23 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in

art 4.5 Wnb:

 

 1.23.1 wanneer het gaat om een ontheffing van de wachttermijn van 1 maand, uitgezonderd de

gevallen van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen

 

 23.2 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht binnen 3 jaren

 

 23.3 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht op dezelfde gronden

 

 23.4 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht
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5) Daarmee worden de huidige artikelen 1.19 en 1.20 in de tarieventabel vervangen en de artikelen

1.21, 1.22, 1.23, 1.23.1, 1.23.2 en 1.24 vernummerd tot respectievelijk 1.24, 1.25, 1.26, 1.26.1, 1.26.2

en 1.27.

6) Onderdeel 6. Natuurbeschermingswet 1998, inclusief onderliggende artikelen, van de tarieventabel

komt in zijn geheel te vervallen.

7) Onderdeel 7. van de tarieventabel was gereserveerd voor de nieuwe Wet natuurbescherming.

Aan dit onderdeel worden de volgende artikelen toegevoegd:

Gebiedsbescherming

 7.1 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7, derde lid,

Wnb in samenhang met het PAS op grond van artikel 1.13 Wnb vastgesteld, waarbij een beroep

wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment 2:

 

 7.1.1wanneer het gaat om agrarische activiteiten

 

 7.1.2wanneer het gaat om het in werking hebben of brengen van een industriële activiteit of

wanneer het gaat om overige activiteiten

 

 7.2 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7 , tweede

en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9 Wnb voor het realiseren van pro-

jecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-

gebied (ecologische beoordeling van effecten waarvoor al dan niet een passende beoordeling

vereist is)

 

 7.3 Afhandelen en besluitvorming aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel

2.7 , tweede en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9 Wnb

 

Soortenbescherming

 7.4 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.8 en 3.34

van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten

en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren

 

 7.5.1 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb,

die uitsluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager en niet ziet op het realiseren van

een infrastructureel werk, ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

 

 7.5.2 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb,

die al dan niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, ruimtelijke inrichting of project-

ontwikkeling

 

 Afhandelen faunaschade

 7.6 Afhandelen en besluitvorming aanvraag als bedoeld in art 6.1 Wnb voor tegemoetkoming in

geleden schade aangericht door in het wild levende beschermde dieren

Houtopstanden

 

 7.7 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in

art 4.5 Wnb:

 

 7.7.1 wanneer het gaat om een ontheffing van de wachttermijn van 1 maand, uitgezonderd de

gevallen van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen

 

 7.7.2 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht binnen 3 jaren

 

 7.7.3 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht op dezelfde gronden
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 7.7.4 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht

In de tarieventabel wordt de tabel nazorgheffing vervangen door onderstaand exemplaar:

Nazorgheffing stortplaatsen

 

Jaarlijkse heffingDoelvermogenLocatie

n.v.t.€ 33.486.695Boeldershoek

€ 40.000€ 20.767.453Elhorst-Vloedbelt

n.v.t.04.397.193Bovenveld

10.

 

 

 

 

was 1. Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 

  Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (ex-

clusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme admi-

1.1

nistratieve 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) als bedoeld in normblad NEN 2631,

uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

    

  Vooroverleg 

 € 178Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

beoordelen van een schetsplan voor een omgevingsvergunning voor het rea-

1.2

liseren van een bouwwerk omgevingsvergunning, ongeacht de uitkomst

daarvan:

    

  Bouwen van een bouwwerk 

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

voor het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

1.3

 

onder a, WABO voor het bouwen van een bouwwerk, is opgebouwd volgens

onderstaande staffel percentages. Het tarief wordt bepaald door het totaal van

de respectievelijke schijven:

 2,8% van de

bouwkosten met

indien de bouwkosten €20.000 of minder bedragen:1.3.1

een minimum

van € 280

 voor het meerde-

re boven €

20.000; 2,6%

indien de bouwkosten meer bedragen dan €20.000, maar niet meer dan €50.000:1.3.2

 voor het meerde-

re boven €

50.000; 2,5%

indien de bouwkosten meer bedragen dan €50.000, maar niet meer dan

€100.000:

1.3.3

 voor het meerde-

re boven €

100.000; 2,4%

indien de bouwkosten meer bedragen dan €100.000, maar niet meer dan

€400.000:

1.3.4

 voor het meerde-

re boven €

400.000; 2,3%

indien de bouwkosten meer bedragen dan €400.000, maar niet meer dan

€1.000.000:

1.3.5

 voor het meerde-

re boven €

1.000.000; 2,2%

indien de bouwkosten meer bedragen dan €1.000.000, maar niet meer dan

€5.000.000:

1.3.6

       

€ 500.000

voor het meerde-

re boven €

indien de bouwkosten meer bedragen dan €5.000.000:1.3.7

5.000.000; 2,0%

met een maxi-

mum van €

500.500

  (gereserveerd)1.3.8

  Onverminderd het bepaalde in dit onderdeel (1.3) wordt het tarief verhoogd

met 10%, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na

1.3.9

aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, dan wel in afwijking van een

vergunning is gebouwd.

    

Provinciaal blad 2016 nr. 6323 25 november 20164



  Beoordeling Bodemrapport 

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

van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel

1.4

2.1, eerste lid onder a, Wabo wordt verhoogd indien de aanvraag tot het ver-

strekken van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slecht kan worden

afgehandeld wanneer:

 € 220een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, met1.4.1

 € 220een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld met1.4.2

    

  Afwijkingsbesluiten bij planologisch strijdig gebruik 

  Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder c, Wabo, bedraagt het tarief:

1.5

 

€9.950

€ 9.960in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, Wabo, wordt toegepast

(buitenplanse afwijking)

1.5.1

 € 300in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, Wabo, wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking)

1.5.2

 € 300in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, Wabo, wordt toegepast

(binnenplanse afwijking)

1.5.3

 € 300in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo wordt toegepast (afwijking

exploitatieplan)

1.5.4

 € 300in het geval dat de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.1, derde lid, Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toe-

gepast (afwijking van provinciale verordening)

1.5.5

 € 300in het geval dat de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens

artikel 4.3, derde lid, Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toe-

gepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.5.6

 € 300in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo wordt toegepast (afwijking

van een voorbereidingsbesluit)

1.5.7

 € 300in het geval dat artikel 2.12, tweede lid, Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwij-

king)

1.5.8

    

  Uitvoering werk of werkzaamheden 

 € 325Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het verle-

nen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 1e lid onder b, Wabo voor

1.6

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden,

in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of

voorbereidingsbesluit is bepaald:

    

  Monumenten/beschermd stads-/dorpsgezicht 

 € 296Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het

slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen of herstellen van een beschermd mo-

1.7.1

nument, waarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist:

 € 221Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het

slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht, waarvoor

1.7.2

krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of onthef-

fing is vereist:

    

  Slopen 

 € 171Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel in art. 2.1, 1e lid onder g

1.8

of h, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een

bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald:

    

  Uitweg/inrit 

 € 155Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder e,

1.9

Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van

een uitweg:

    

  Kappen 

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

verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder g,

Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand:

1.10

 € 74voor tot en met 2 bomen;1.10.1

 € 27voor elke volgende boom;1.10.1

 € 263met een maximum van1.10.3

    

  Handelsreclame 

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

verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

1.11
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 € 108artikel 2.2., eerste lid onder h, Wabo, voor het op of aan een onroerende zaak

maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondi-

1.11.1

ging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het

publiek toegankelijke plaats:

 € 108artikel 2.2., eerste lid onder i, Wabo, voor het als eigenaar, beperkt zakelijk

gerechtigder of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat

1.11.2

op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met

behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook,

die zichtbaar is vanaf eeen voor het publiek toegankelijke plaats:

    

  Extra welstandstoets 

  (gereserveerd)1.12

    

  Beoordeling advies agrarische adviescommissie 

  (gereserveerd)1.13

    

  Aanleggen of verandering brengen in een weg 

  (gereserveerd)1.14

    

  Alarminstallatie 

  (gereserveerd)1.15

    

  Opslag van roerende zaken 

  (gereserveerd)1.16

    

  Toestellen die bij amvb zijn bepaald 

  (gereserveerd)1.17

    

  Andere activiteiten 

  (gereserveerd)1.18

    

  Toestemming die worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning 

    

  Gebiedsbescherming 

  Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel

2.7, derde lid, Wnb in samenhang met het PAS op grond van artikel 1.13 Wnb

1.19

vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment

2:

 € 714wanneer het gaat om agrarische activiteiten1.19.1

 € 1.684

 

wanneer het gaat om het in werking hebben of brengen van een industriële

activiteit of wanneer het gaat om overige activiteiten

1.19.2

 € 2.196Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel

2.7 , tweede en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9

1.20

Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen

voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (ecologische be-

oordeling van effecten waarvoor al dan niet een passende beoordeling vereist

is)

    

  Soortenbescherming 

 € 916Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld in de arti-

kelen 3.8 en 3.34 van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen,

1.21

plukken etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten

van dieren of eieren

 € 1.684Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8

en 3.10 Wnb, die al dan niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk,

ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

1.22

    

  Houtopstanden 

  Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing van de herplantplicht

als bedoeld in art 4.5 Wnb:

1.23

 € 293wanneer het gaat om een ontheffing van de wachttermijn van 1 maand, uitge-

zonderd de gevallen van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen

1.23.1

 € 293wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht binnen 3 jaren1.23.2

 € 293wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht op dezelfde gronden1.23.3

 € 293wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht1.23.4

    

  Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en waterschapsverordeningen 
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 € 110Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2., tweede

1.24

lid, Wabo voor het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij amvb

aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

leefomgeving:

    

  Omgevingsvergunning 

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

verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo voor zover

1.25

daar niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen: het bedrag van de

voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergun-

ning aan aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

of vanwege het college van gedeputeerde staten is opgesteld. Indien een be-

groting als bedoeld in de vorige 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.

    

  Omgevingsvergunning in twee fasen 

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

verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel

2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:

1.26

  eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze

tarieventabel voor de vergunningen(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste

fase wordt gedaan;

1.26.1

  tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze

tarieventabel voor de vergunningen(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede

fase wordt gedaan;

1.26.2

    

  Gewijzigde uitvoering verleende omgevingsvergunning 

 € 280Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzi-

ging van een vergunning die al is verleend maar waarvan nog geen gebruik

1.27

is gemaakt, voor een naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging:

5% van de leges die verschuldigd is voor de behandeling van de aanvraag, op

grond waarvan de reeds verleende vergunning is vastgesteld met een minimum

van:

        

  

was 2. Waterwet 

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

vergunning als bedoeld in artikel 6.4 of een wijziging van een vergunning als

bedoeld in artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet:

2.1

 

€ 549

€ 550voor onttrekkingen ten behoeve van bodemenergiesystemen tot en met 20.000

m3 per jaar

2.1.1

       

€ 2.408

€ 2.410voor onttrekkingen ten behoeve van een klein of middelgroot bodemenergie-

systeem groter dan 20.000 m3 per jaar, waarbij de beoordeling plaatsvindt

2.1.2

volgens de Besluitvormingsuitvoerings-methode bodemenergiesystemen voor

het toetsen en beschikken in het kader van de Waterwet en andere wetten

(BUM BE deel I)

       

€ 5.900

€ 5.906voor onttrekkingen ten behoeve van overige bodemenergiesystemen groter

dan 20.000 m3 per jaar, waarbij de beoordeling niet plaatsvindt volgens de

2.1.3

Besluitvormingsuitvoeringsmethode bodemenergiesystemen voor het toetsen

en beschikken in het kader van de Waterwet en andere wetten (BUM BE deel

I)

 

€ 9.565

€ 9.575voor permanente en tijdelijke ontrekkingen en/of infiltratie ten behoeve van

industriële toepassingen groter dan 150.000 m3 per jaar

2.1.4

 

€ 18.349

€ 18.367voor permanente en tijdelijke ontrekkingen en/of infiltratie ten behoeve van

de openbare drinkwatervoorziening

2.1.5

    

  Wijziging vergunning 

   

€ 2.167

€ 2.169Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzi-

ging van de aan de vergunning verbonden voorschriften als bedoeld in artikel

6.22, eerste lid van de Waterwet:

2.2

    

  Toeslagen 

  in geval van een mer-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid,

onder b Wet milieubeheer geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde

leges voor de te behandelen aanvraag

2.3.1

  in geval van mer-plicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a Wet milieu-

beheer geldt een toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te be-

handelen aanvraag

2.3.2
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was 3. Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 

   

€ 166,50

€ 167Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en

Zwemaangelegenheden

 

   

  

was 4. Ontgrondingenwet 

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

(uitbreiding van de winningsmogelijkheden) een vergunning of wijziging ervan

4.1

als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet

voor:

 € 327ontgrondingen tot en met 1.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodem-

specie

4.1.1

 

€ 1.637

€ 1.639ontgrondingen met 1001 m3 tot en met 10.000 m3 berekende winbare hoeveel-

heid bodemspecie

4.1.2

    

 

€ 2.688

€ 2.691ontgrondingen met 10.001 m3 tot en met 50.000 m3 berekende winbare hoe-

veelheid bodemspecie

4.1.3

    

 

€ 5.586

€ 5.592ontgrondingen met 50.001 m3 tot en met 250.000 m3 berekende winbare

hoeveelheid bodemspecie

4.1.4

    

 

€ 23.600

€ 23.624ontgrondingen met 250.001 m3 tot en met 1.000.000 m3 berekende winbare

hoeveelheid bodemspecie

4.1.5

    

 

€ 50.956

€ 51.007ontgrondingen met meer dan 1.000.000 m3 berekende winbare hoeveelheid

bodemspecie

4.1.6

    

  Toeslagen 

  indien tevens een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet wordt

aangevraagd, geldt een toeslag van 10%, over de verschuldigde leges over

een aanvraag om ontgrondingsvergunning.

4.2.1

  in geval van een mer-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid,

onder b Wet milieubeheer geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde

leges voor de te behandelen aanvraag

4.2.2

  in geval van mer-plicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a Wet milieu-

beheer geldt een toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te be-

handelen aanvraag

4.2.3

    

  Wijziging vergunning 

 € 444Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

voor wijziging van eenvoudige aard van een vergunning waarbij andere belan-

4.3.1

gen dan die van aanvrager niet of nauwelijks zijn betrokken (met name verlen-

ging geldigheidstermijn, wijziging tenaamstelling) en aanvragen voor intrekking

van een vergunning door de vergunninghouder:

     

€ 2.017

€ 2.019Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

wijziging van een vergunning, waarbij andere belangen dan die van aanvrager

4.3.2

expliciet zijn betrokken, zonder dat sprake is van een uitbreiding van winnings-

mogelijkheden:

    

  Goedkeuring plannen 

   

€ 1.732

€ 1.734Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een inrichtingsplan, beheerplan,

werkplan of ander op grond van een voorschrift in de verleende vergunning

op te stellen plan:

4.4

        

  

was 5. Wet Luchtvaart 

  Luchthavenregelingen en luchthavenbesluiten 

 

€ 17.531

€ 17.549Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een

luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart:

5.1.1

   

€ 7.591

€ 7.599Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzi-

ging van een luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet Lucht-

vaart:

5.1.2

 

€ 26.629

 

€ 26.656

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

luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43 van de Wet Luchtvaart:

5.1.3

     € 10.803Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzi-

ging van een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43 van de Wet Lucht-

vaart:

5.1.4

    

  Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik 
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  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een

ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet Luchtvaart:

5.2

€ 634€ 635voor het opstijgen en landen met helikopters5.2.1

 € 164voor het opstijgen en landen met overige luchtvaartuigen5.2.2

        

  

    was 6. Vervallen 

        

  

was 7. Wet Natuurbescherming 

  Gebiedsbescherming 

  Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel

2.7, derde lid, Wnb in samenhang met het PAS op grond van artikel 1.13 Wnb

7.1

vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment

2:

€ 1.209€ 804wanneer het gaat om agrarische activiteiten7.1.1

 

€ 1.766 /

€ 1.774wanneer het gaat om het in werking hebben of brengen van een industriële

activiteit of wanneer het gaat om overige activiteiten

7.1.2

€ 4.122 /€ 2286Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel

2.7 , tweede en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9

7.2

Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen

voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (ecologische be-

oordeling van effecten waarvoor al dan niet een passende beoordeling vereist

is)

   

€ 504

€ 357Afhandelen en besluitvorming aanvraag tot wijziging van een vergunning als

bedoeld in artikel 2.7 , tweede en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met

artikel 2.8, lid 9 Wnb

7.3

  Soortenbescherming 

 € 961Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld in de arti-

kelen 3.8 en 3.34 van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen,

7.4

plukken etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten

van dieren of eieren

 € 608,5Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8

en 3.10 Wnb, die uitsluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager

7.5.1

en niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, ruimtelijke inrichting

of projectontwikkeling

 € 1729Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8

en 3.10 Wnb, die al dan niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk,

ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

7.5.2

  Afhandelen faunaschade 

 € 300Afhandelen en besluitvorming aanvraag als bedoeld in art 6.1 Wnb voor tege-

moetkoming in geleden schade aangericht door in het wild levende beschermde

dieren

7.6

  Houtopstanden 

  Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing van de herplantplicht

als bedoeld in art 4.5 Wnb:

7.7

 € 338wanneer het gaat om een ontheffing van de wachttermijn van 1 maand, uitge-

zonderd de gevallen van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen

7.7.1

 € 338wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht binnen 3 jaren7.7.2

 € 338wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht op dezelfde gronden7.7.3

 € 338wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht7.7.4

    

  

was 8. Inpassingsplan Windenergie 

 

€ 24.262

€ 24.286Voor het in behandeling nemen van het verzoek tot het opstellen van een in-

passingsplan Windenergie.

 

 

    

  9. Nazorgheffing stortplaatsen 

Jaarlijkse

heffing

DoelvermogenLocatie 

n.v.t.€ 33.486.695Boeldershoek 

€ 40.000€ 20.767.453Elhorst-Vloedbelt 

n.v.t.€ 04.397.193Bovenveld 

    

  10. Precario 

 € 5,67Benzinepompinstallaties, enz. (rubriek 1)

Een installatie voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen

per 1.000 liter voor de omzet afgeleverde motorbrandstoffen
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  11. Opcenten Motorrijtuigenbelasting 

 79,90Het aantal opcenten bedraagt: 

Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) was

1.1 Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting)

als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 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) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit

normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Vooroverleg

1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een

schetsplan voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bouwwerk omgevingsvergunning,

ongeacht de uitkomst daarvan: € 178

 

Bouwen van een bouwwerk

1.3 Het tarief voor het in behandeling in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken

van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, WABO voor het bouwen van een

bouwwerk, is opgebouwd volgens onderstaande staffel percentages. Het tarief wordt bepaald door het

totaal van de respectievelijke schijven:

1.3.1 indien de bouwkosten €20.000 of minder bedragen: 2,8% van de bouwkosten met een minimum

van € 280

1.3.2 indien de bouwkosten meer bedragen dan €20.000, maar niet meer dan €50.000: voor het meer-

dere boven € 20.000; 2,6%

1.3.3 indien de bouwkosten meer bedragen dan €50.000, maar niet meer dan €100.000: voor het

meerdere boven € 50.000; 2,5%

1.3.4 indien de bouwkosten meer bedragen dan €100.000, maar niet meer dan €400.000: voor het

meerdere boven € 100.000; 2,4%

1.3.5 indien de bouwkosten meer bedragen dan €400.000, maar niet meer dan €1.000.000: voor het

meerdere boven € 400.000; 2,3%

1.3.6 indien de bouwkosten meer bedragen dan €1.000.000, maar niet meer dan €5.000.000: voor het

meerdere boven € 1.000.000; 2,2%

1.3.7 indien de bouwkosten meer bedragen dan €5.000.000: voor het meerdere boven € 5.000.000; 2,0%

met een maximum van € 500.500

€ 500.000

1.3.8 (gereserveerd)

1.3.9 Onverminderd het bepaalde in dit onderdeel (1.3) wordt het tarief verhoogd met 10%, indien de

in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit,

dan wel in afwijking van een vergunning is gebouwd.

 

Beoordeling Bodemrapport

1.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning

voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, Wabo wordt verhoogd

indien de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slecht kan

worden afgehandeld wanneer:

1.4.1 een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, met € 220

1.4.2 een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld met € 220

 

Afwijkingsbesluiten bij planologisch strijdig gebruik

1.5 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld

in artikel 2.1., eerste lid, onder c, Wabo, bedraagt het tarief:

1.5.1 in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, Wabo, wordt toegepast (buitenplanse afwij-

king) € 9.960

€9.950

1.5.2 in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, Wabo, wordt toegepast (buitenplanse kleine

afwijking) € 300

1.5.3 in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, Wabo, wordt toegepast (binnenplanse afwij-

king) € 300

1.5.4 in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan)

€ 300

1.5.5 in het geval dat de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,

Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale verordening)

€ 300
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1.5.6 in het geval dat de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid,

Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) €

300

1.5.7 in het geval dat artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo wordt toegepast (afwijking van een voorbe-

reidingsbesluit) € 300

1.5.8 in het geval dat artikel 2.12, tweede lid, Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 300

 

Uitvoering werk of werkzaamheden

1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het verlenen van een vergunning

als bedoeld in artikel 2.1 1e lid onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,

of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of

voorbereidingsbesluit is bepaald: € 325

 

Monumenten/beschermd stads-/dorpsgezicht

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het slopen, verstoren,

verplaatsen, wijzigen of herstellen van een beschermd monument, waarvoor krachtens provinciale of

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist: € 296

1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het slopen van een

bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht, waarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke

verordening een vergunning of ontheffing is vereist: € 221

 

Slopen

1.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ver-

gunning als bedoeld in artikel in art. 2.1, 1e lid onder g of h, Wabo voor het slopen van een bouwwerk

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald:

€ 171

 

Uitweg/inrit

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

vergunning als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen

of veranderen van het gebruik van een uitweg: € 155

 

Kappen

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

vergunning als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van

houtopstand:  

1.10.1 voor tot en met 2 bomen; € 74

1.10.1 voor elke volgende boom; € 27

1.10.3 met een maximum van € 263

 

Handelsreclame

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

vergunning als bedoeld in:

1.11.1 artikel 2.2., eerste lid onder h, Wabo, voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren

van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook,

die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats: € 108

1.11.2 artikel 2.2., eerste lid onder i, Wabo, voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigder of ge-

bruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame

wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm

dan ook, die zichtbaar is vanaf eeen voor het publiek toegankelijke plaats: € 108

 

Extra welstandstoets

1.12 (gereserveerd)

 

Beoordeling advies agrarische adviescommissie

1.13 (gereserveerd)

 

Aanleggen of verandering brengen in een weg

1.14 (gereserveerd)

 

Alarminstallatie

1.15 (gereserveerd)

 

Opslag van roerende zaken

1.16 (gereserveerd)
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Toestellen die bij amvb zijn bepaald

1.17 (gereserveerd)

 

Andere activiteiten

1.18 (gereserveerd)

 

Toestemming die worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning

Gebiedsbescherming  

1.19 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, Wnb

in samenhang met het PAS op grond van artikel 1.13 Wnb vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan

op ontwikkelruimte uit segment 2:

1.19.1 wanneer het gaat om agrarische activiteiten € 714

1.19.2 wanneer het gaat om het in werking hebben of brengen van een industriële activiteit of wanneer

het gaat om overige activiteiten € 1.684

1.20 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7 , tweede en

derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9 Wnb voor het realiseren van projecten of

andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (ecolo-

gische beoordeling van effecten waarvoor al dan niet een passende beoordeling vereist is) € 2.196

 

Soortenbescherming

1.21 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.8 en 3.34 van

de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten en voor

een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren € 916

1.22 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb, die al

dan niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

€ 1.684

 

Houtopstanden

1.23 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in art

4.5 Wnb:

1.23.1 wanneer het gaat om een ontheffing van de wachttermijn van 1 maand, uitgezonderd de gevallen

van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen € 293

1.23.2 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht binnen 3 jaren € 293

1.23.3 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht op dezelfde gronden € 293

1.23.4 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht € 293

 

Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en waterschapsverordeningen

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

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2., tweede lid, Wabo voor het verrichten van een activiteit

die behoort tot een bij amvb aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

leefomgeving: € 110

 

Omgevingsvergunning  

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

omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo voor zover daar niet elders in dit hoofdstuk een tarief

is opgenomen: het bedrag van de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag om een omge-

vingsvergunning aan aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege

het college van gedeputeerde staten is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de vorige 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.  

 

Omgevingsvergunning in twee fasen  

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

omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:  

1.26.1 eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor

de vergunningen(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan;  

1.26.2 tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor

de vergunningen(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan;  

 

Gewijzigde uitvoering verleende omgevingsvergunning  

1.27 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergun-

ning die al is verleend maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, voor een naar de omstandigheden

beoordeeld, geringe wijziging: 5% van de leges die verschuldigd is voor de behandeling van de aanvraag,

op grond waarvan de reeds verleende vergunning is vastgesteld met een minimum van: € 280
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2. Waterwet was

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld

in artikel 6.4 of een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet:

 

2.1.1 voor onttrekkingen ten behoeve van bodemenergiesystemen tot en met 20.000 m3 per jaar € 550

€ 549

2.1.2 voor onttrekkingen ten behoeve van een klein of middelgroot bodemenergiesysteem groter dan

20.000 m3 per jaar, waarbij de beoordeling plaatsvindt volgens de Besluitvormingsuitvoerings-methode

bodemenergiesystemen voor het toetsen en beschikken in het kader van de Waterwet en andere wetten

(BUM BE deel I) € 2.410

€ 2.408

2.1.3 voor onttrekkingen ten behoeve van overige bodemenergiesystemen groter dan 20.000 m3 per

jaar, waarbij de beoordeling niet plaatsvindt volgens de Besluitvormingsuitvoeringsmethode bodem-

energiesystemen voor het toetsen en beschikken in het kader van de Waterwet en andere wetten (BUM

BE deel I) € 5.906

€ 5.900

2.1.4 voor permanente en tijdelijke ontrekkingen en/of infiltratie ten behoeve van industriële toepassingen

groter dan 150.000 m3 per jaar € 9.575

€ 9.565

2.1.5 voor permanente en tijdelijke ontrekkingen en/of infiltratie ten behoeve van de openbare drinkwa-

tervoorziening € 18.367

€ 18.349

 

Wijziging vergunning  

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de aan de

vergunning verbonden voorschriften als bedoeld in artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet: € 2.169

€ 2.167

 

Toeslagen  

2.3.1 in geval van een mer-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b Wet milieu-

beheer geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag

2.3.2 in geval van mer-plicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a Wet milieubeheer geldt een

toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag

 

3. Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden was

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

de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden € 167

€ 166,50

 

4. Ontgrondingenwet was

4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor (uitbreiding van de

winningsmogelijkheden) een vergunning of wijziging ervan als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto

artikel 3 van de Ontgrondingenwet voor:  

4.1.1 ontgrondingen tot en met 1.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie € 327

4.1.2 ontgrondingen met 1001 m3 tot en met 10.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie

€ 1.639

€ 1.637

4.1.3 ontgrondingen met 10.001 m3 tot en met 50.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie €

2.691

€ 2.688

4.1.4 ontgrondingen met 50.001 m3 tot en met 250.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie

€ 5.592

€ 5.586

4.1.5 ontgrondingen met 250.001 m3 tot en met 1.000.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodem-

specie € 23.624

€ 23.600

4.1.6 ontgrondingen met meer dan 1.000.000 m3 berekende winbare hoeveelheid bodemspecie € 51.007

€ 50.956

 

Toeslagen

4.2.1 indien tevens een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet wordt aangevraagd, geldt

een toeslag van 10%, over de verschuldigde leges over een aanvraag om ontgrondingsvergunning.

4.2.2 in geval van een mer-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b Wet milieu-

beheer geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag

4.2.3 in geval van mer-plicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a Wet milieubeheer geldt een

toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag
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Wijziging vergunning  

4.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor voor wijziging van

eenvoudige aard van een vergunning waarbij andere belangen dan die van aanvrager niet of nauwelijks

zijn betrokken (met name verlenging geldigheidstermijn, wijziging tenaamstelling) en aanvragen voor

intrekking van een vergunning door de vergunninghouder:  € 444

4.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor wijziging van een ver-

gunning, waarbij andere belangen dan die van aanvrager expliciet zijn betrokken, zonder dat sprake is

van een uitbreiding van winningsmogelijkheden: € 2.019

€ 2.017

 

Goedkeuring plannen  

4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een inrichtingsplan, beheerplan, werkplan of ander

op grond van een voorschrift in de verleende vergunning op te stellen plan: € 1.734

€ 1.732

 

5. Wet Luchtvaart was

 

Luchthavenregelingen en luchthavenbesluiten  

5.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een luchthavenregeling

als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart: € 17.549

€ 17.531

5.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een lucht-

havenregeling als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart: € 7.599

€ 7.591

5.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een luchthavenbesluit

als bedoeld in artikel 8.43 van de Wet Luchtvaart:

€ 26.656

€ 26.629

5.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een lucht-

havenbesluit als bedoeld in artikel 8.43 van de Wet Luchtvaart: € 10.803

 

Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik  

5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld

in artikel 8a.51 van de Wet Luchtvaart:  

5.2.1 voor het opstijgen en landen met helikopters € 635 € 634

5.2.2 voor het opstijgen en landen met overige luchtvaartuigen € 164

 

6. Vervallen

 

7. Wet Natuurbescherming was

 

Gebiedsbescherming

7.1 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, Wnb

in samenhang met het PAS op grond van artikel 1.13 Wnb vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan

op ontwikkelruimte uit segment 2:

7.1.1 wanneer het gaat om agrarische activiteiten € 804 € 1.209

7.1.2 wanneer het gaat om het in werking hebben of brengen van een industriële activiteit of wanneer

het gaat om overige activiteiten € 1.774

€ 1.766 /

7.2 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van vergunning als bedoeld in artikel 2.7 , tweede en derde

lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9 Wnb voor het realiseren van projecten of andere

handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (ecologische

beoordeling van effecten waarvoor al dan niet een passende beoordeling vereist is) € 2286 € 4.122 /

7.3 Afhandelen en besluitvorming aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7

, tweede en derde lid Wnb, onder b, in samenhang met artikel 2.8, lid 9 Wnb € 357

€ 504

 

Soortenbescherming

7.4 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.8 en 3.34 van

de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten en voor

een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren € 961

7.5.1 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb, die uit-

sluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager en niet ziet op het realiseren van een infra-

structureel werk, ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling € 608,5
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7.5.2 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing als bedoeld 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb, die al

dan niet ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

€ 1729

 

Afhandelen faunaschade

7.6 Afhandelen en besluitvorming aanvraag als bedoeld in art 6.1 Wnb voor tegemoetkoming in geleden

schade aangericht door in het wild levende beschermde dieren € 300

 

Houtopstanden

7.7 Afhandelen en besluitvorming aanvraag van ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in art 4.5

Wnb:

7.7.1 wanneer het gaat om een ontheffing van de wachttermijn van 1 maand, uitgezonderd de gevallen

van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen € 338

7.7.2 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht binnen 3 jaren € 338

7.7.3 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht op dezelfde gronden € 338

7.7.4 wanneer het gaat om een ontheffing van de herplantplicht € 338

 

8. Inpassingsplan Windenergie was

 

Voor het in behandeling nemen van het verzoek tot het opstellen van een inpassingsplan Windenergie.

€ 24.286

€ 24.262

 

9. Nazorgheffing stortplaatsen

Locatie Doelvermogen Jaarlijkse heffing

Boeldershoek € 33.486.695 n.v.t.

Elhorst-Vloedbelt € 20.767.453 € 40.000

Bovenveld € 04.397.193 n.v.t.

 

10. Precario

Benzinepompinstallaties, enz. (rubriek 1)

Een installatie voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen per 1.000 liter voor

de omzet afgeleverde motorbrandstoffen € 5,67

 

11. Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Het aantal opcenten bedraagt: 79,90
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