Leges omgevingsvergunningen 2021
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
2.2

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

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
richtinggevende uitspraak van het gemeentebestuur (principebesluit) of zij wil
meewerken aan het planologisch faciliteren van een schetsplan dat niet past in
€ 330,50
het bestemmingsplan en alleen vergund kan worden na een herziening of
wijziging van het bestemmingsplan of met een afwijkingsvergunning op grond
van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º van de Wabo

2.2.2

Het tarief als bedoeld in onderdeel 2.2.1 kan verhoogd worden met een
facultatief bedrag per aanvraag, afhankelijk van de voor de beoordeling van
het schetsplan vereiste onderzoeken en te verrichten werkzaamheden door
derden. Het tarief wordt, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag, aan aanvrager meegedeeld middels een kostenbegroting. De
aanvraag wordt in behandeling genomen nadat aanvrager de kostenbegroting
voorakkoord getekend heeft geretourneerd.

2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
beoordelen van een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie
€ 0,00
of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, en die
niet valt onder 2.2.1

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

2.3

2.3.1

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

Bouwactiviteiten

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000,-- bedragen
€ 106,75

2.3.1.1.2

bij bouwkosten van € 1.000,- of meer, doch minder dan € 10.000,-, van de
bouwkosten
met een minimum van

2.3.1.1

1

4%
€ 106,75
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2,5%

2.3.1.1.3

bij bouwkosten van € 10.000,- of meer, doch minder dan € 50.000,-, van de
bouwkosten
met een minimum van

2,1%

2.3.1.1.4

bij bouwkosten van € 50.000,- of meer, doch minder dan € 100.000,-, van de
bouwkosten:
met een minimum van

2.3.1.1.5

bij bouwkosten van € 100.000,- of meer, doch minder dan € 1.000.000,-, van de 1,6%
bouwkosten:
met een minimum van
€ 2.100,00

2.3.1.1.6

bij bouwkosten van € 1.000.000,- of meer, van de bouwkosten:
met een minimum van

1,4%
€ 16.000,00

2.3.1.2

Leges welstand

vervallen

2.3.1.3

2.3.1.4

€ 400,00

€ 1.250,00

Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een € 0,00
advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of
10%
gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van: € 1.037,00

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de € 0,00
in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1
2.3.2.2

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
voor een aanlegvergunning voor werken met een oppervlakte tot 1.000 m2
€ 255,00
voor een aanlegvergunning voor werken met een oppervlakte van 1.000 m2 en
€ 902,45
meer

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de
Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
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2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4

2.3.3.5

2.3.3.6
2.3.3.7

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.4.6
2.3.4.7

2.3.5

2.3.5.1
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indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
€ 287,65
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
€ 287,65
(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
€ 15.763,00
(buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
€ 442,60
van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet € 442,60
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet € 442,60
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
€ 442,60
van voorbereidingsbesluit):

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
€ 287,65
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
€ 287,65
(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
€ 15.763,00
(buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
€ 442,60
van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de
€ 442,60
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet € 442,60
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
€ 442,60
van voorbereidingsbesluit):

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 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:

€ 292,75
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2.3.5.2

2.3.5.3

2.3.6

2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.7

Voor het verlenen van een toestemming als hier bedoeld, wordt het in
onderdeel 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd voor bouwwerken in
inrichtingen met een gebruiksoppervlakte:
tot en met 100 m²
van 101 tot en met 500 m²
vermeerderd met € 1,33 per m² of gedeelte daarvan boven 100 m²
van 501 tot en met 2.000 m²
vermeerderd met € 0,69 per m² of gedeelte daarvan boven 500 m²
van 2.001 tot en met 5.000 m²
vermeerderd met € 0,42 per m² of gedeelte daarvan boven 2.000 m²
van 5.001 tot en met 50.000 m²
vermeerderd met € 0,033 per m² of gedeelte daarvan boven 5.000 m²
boven 50.000 m²
vermeerderd met € 0,021 per m² of gedeelte daarvan boven 50.000 m²
In afwijking van onderdeel 2.3.5.1 en 2.3.5.2 zijn geen leges verschuldigd voor
het plaatsen van een tijdelijk bouwsel van maximaal 100 m², waarbij minimaal
30% van de omtrek over de volle hoogte open is.

€ 233,00
€ 835,50
€ 2.013,50
€ 3.404,45
€ 5.141,40

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang
€ 555,00
met de provinciale verordening of de Monumentenverordening 2010 van de
gemeente Olst-Wijhe, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren,
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit waarvoor op grond van het geldende bestemmingsplan
alleen een omgevingsvergunning kan worden verleend nadat hierover advies is € 555,00
uitgebracht door de monumentencommissie, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd
stads- of dorpsgezicht
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 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:
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€ 233,00

€ 273,95
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2.3.8

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van
aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de
€ 31,95
Wabo in samenhang met de provinciale verordening of artikel 2:11 van de
Algemene plaatselijke verordening, 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 tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale
verordening, het geldende bestemmingsplan of artikel 4.11 van de Algemene
plaatselijke verordening, 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

€ 53,90

Opslag van roerende zaken
vervallen

2.3.11

2.3.11.1

2.3.11.2

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn
voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren
of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet € 0,00
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:
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor
habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van € 0,00
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:

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de
Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het € 0,00
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van
de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
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2.3.13

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief,
€ 32,05
2.3.13.1 onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
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, € 32,05
2.3.13.2 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:
als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van
deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is
als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de
€ 32,05
activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder
2.3.13.2.1 omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend
uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht,
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
2.3.13.2.2 waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in
twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van 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.
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van 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.

2.3.14.2

2.3.15

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoeksrapport wordt beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
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€ 352,30
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2.3.15.2
2.3.15.3
2.3.15.4

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
voor de beoordeling van een landschappelijk inpassingsplan
voor de beoordeling van een stedenbouwkundig plan

2.3.16

Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of
het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan
de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 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.

2.3.16.2

2.3.17

€ 352,30
€ 352,30
€ 352,30

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van
bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
2.3.17.1 moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als
bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
2.3.17.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 286,05
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager
2.3.17.1.2 meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
2.3.17.2 de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 3a: Bouwvergunning tweede fase
Vervallen.

Hoofdstuk 4: Vermindering

2.4.1
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Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is
voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een
conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de
beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de
leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van
een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
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Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van
2.4.2 leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of
verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en
2.3.17. De
vermindering bedraagt:
2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.
2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.
2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2%
3%
5%

Hoofdstuk 5: Teruggaaf
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking of niet-ontvankelijk verklaren
van aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 intrekt terwijl
deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of als deze door de
gemeente niet-ontvankelijk wordt verklaard, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50%
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteiten
verschuldigde leges.
Als op advies van de gemeente de aanvraag wordt ingetrokken, worden de
legeskosten hiervan in mindering gebracht op de legeskosten van de nieuwe
aanvraag voor hetzelfde bouwwerk dat binnen 12 maanden na intrekking of op
2.5.1.3
een later tijdstip ten gevolge van een procedure, echter binnen 6 maanden na
afloop van die procedure wordt ingediend.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld
in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges,
mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de
50%
vergunning en van de
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
2.5.3.1 onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
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deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een
2.5.3.2 vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke
uitspraak.

2.5.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt
geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning
2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van
toepassing is:

€ 34,35

Hoofdstuk 7: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7.1

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

€ 305,75

Hoofdstuk 7a: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging tenaamstelling
2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging
€ 34,93
van de tenaamstelling van een verleende vergunning

Hoofdstuk 8: Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1

(Partiële) herziening bestemmingsplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
2.8.1.1 vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de € 15.763,50
Wet ruimtelijke ordening, tenzij de kosten anderszins verrekend zijn:
2.8.2 Wijziging bestemmingsplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
2.8.2.1 wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a,
€ 15.763,50
van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij de kosten anderszins verrekend zijn:
Het tarief als bedoeld in onderdeel 2.8.1.1 en onderdeel 2.8.2.1 wordt verhoogd
met een facultatief bedrag per aanvraag, afhankelijk van de voor de aanvraag
vereiste onderzoeken en te verrichten werkzaamheden door derden. Het tarief
2.8.3 wordt, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan
aanvrager meegedeeld middels een kostenbegroting. De aanvraag wordt in
behandeling genomen nadat aanvrager de kostenbegroting voor akkoord
getekend heeft geretourneerd.
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Hoofdstuk 8a: Procedure hogere grenswaarde
Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een bouwplan, waarbij, uitsluitend ten behoeve van de aanvraag, tevens
2.8a.1 een procedure tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet € 1.121,95
geluidshinder (art. 83 en art. 106) moet worden toegepast, worden de volgens
2.3.1.1 t/m 2.3.1.6 berekende leges verhoogd met een bedrag van
2.8a.2

Voor een bouwplan aan een spoorweg of aan meerdere wegen bedraagt het
tarief
Indien het bouwplan bestaat uit meerdere woningen bedragen de meerkosten
2.8a.3 per
woning (tot een maximum van € 2.165,05)

€ 1.346,30
€ 224,35

Hoofdstuk 9: Vervallen
Hoofdstuk 10: In deze titel niet benoemde beschikking
2.10

10

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

€ 87,45
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