
Toelichting. Inflatiecorrectie 2,2%
Voorstel één afrondingsbeleid tarieven op € 0,10

Paragraaf 1.1 Paragraaf 1.1
1.1.1. Het tarief bedraagt voor de voltrekking van 

een huwelijk, de registratie van een 
partnerschap of het omzetten van een 
partnerschap in een huwelijk:

1.1.1.

1.1.1.1
twee vaste momenten per week in het 
gemeentehuis                          € 0,00

1.1.1.1
€ 0,00

1.1.1.2. Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 
17.00 uur incl. trouwboekje:

1.1.1.2.

. In het gemeentehuis € 395,50 . € 404,20

. In een aangewezen trouwlocatie € 445,10 . € 454,90

. Op een locatie naar keuze die eenmalig is 
aangewezen als trouwlocatie € 600,30 . € 613,50

1.1.1.3. Maandag t/m vrijdag tussen 17.30 uur en 
23.00 uur incl. trouwboekje:

1.1.1.3.

. In het gemeentehuis: niet mogelijk .

. In een aangewezen trouwlocatie € 489,80 . € 500,60

. Op een locatie naar keuze die eenmalig is 
aangewezen als trouwlocatie € 654,00 . € 668,40

1.1.1.4 Zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. 
trouwboekje:

1.1.1.4

. In het gemeentehuis € 789,90 . € 807,30

. In een aangewezen trouwlocatie € 843,60 . € 862,20

. Op een locatie naar keuze die eenmalig is 
aangewezen als trouwlocatie € 997,80 . € 1.019,80

1.1.1.5 Zaterdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. 
trouwboekje:

1.1.1.5

. In het gemeentehuis: niet mogelijk .

. In een aangewezen trouwlocatie € 841,60 . € 860,10

. Op een locatie naar keuze die eenmalig is 
aangewezen als trouwlocatie € 997,80 . € 1.019,80

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

1.1.2

1.1.2.1
een trouwboekje of partnerschap boekje 
(inclusief een uittreksel van de huwelijksakte 
of partnerschap registratieakte)

€ 33,40

1.1.2.1

€ 34,10
1.1.2.2 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. Dit tarief wordt niet 
geheven, indien van het onvermogen van 
partijen blijkt door een verklaring van de 
burgemeester van hun woon- of 
verblijfplaats.                                                                                                                                                                             
a. (meertalige) uittreksels en afschriften uit 
de registers van de Burgerlijke Stand;                                                                                                                           
b. voor de verklaring van huwelijk 
bevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van 
Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek;                                                                                                                                           
c. voor de attestatie de vita, als bedoeld in 
artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijke 
Wetboek.  

1.1.2.2

1.1.2.3 gemeentelijke getuigen (per twee) € 37,50 1.1.2.3 € 38,30
1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van de 

administratiekosten:
1.1.3

1.1.3.1 Annuleringskosten € 75,00 1.1.3.1 € 76,70
1.1.3.2 Wijzigingskosten rondom de locatie of het 

tijdstip € 42,60 1.1.3.2
€ 43,50

1.1.3.3 Volledige annulering kan tot het 
voorbereidingsgesprek met de buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij 
annulering na het gesprek met de 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand is het gehele onder 1.1.1. en 1.1.2. 
bedoelde tarief verschuldigd. Met 
uitzondering van ziekte, acute 
ziekenhuisopname, en/of overlijden van 
familieleden. 

1.1.3.3

1.1.3.4 Bespelen carillon voor of na 
huwelijksvoltrekking € 104,40

1.1.3.4
€ 106,70

1.1.3.5 Bespelen carillon voor en na 
huwelijksvoltrekking € 156,20

1.1.3.5
€ 159,60

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het doen van 
nasporingen in de gemeentelijke registers van 
de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan 
besteed kwartier € 16,00

1.1.4

€ 16,00
obv uurtarief BAR-personeel inclusief huisvesting 2023: € 
64

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het aanvragen van 
een vergunning voor uitstel van lijkbezorging 
buiten de wettelijke termijn. € 13,50

1.1.5

€ 13,80

Paragraaf 1.2
Reisdocumenten en Nederlandse 
identiteitskaart

Paragraaf 1.2
Reisdocumenten en Nederlandse 
identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of 
omwisselen van een rijbewijs, bedraagt het 
door het ministerie van Infrastructuur en milieu 
goedgekeurde en vastgestelde tarief, zoals 
laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien 
verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 
0,10 naar beneden.

1.3.1

Betreft het landelijk actueel tarief
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij 

een spoedlevering vermeerderd met het door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
vastgestelde tarief, met dien verstande  dat het 
bedrag wordt afgerond  op € 0,10 naar 
beneden

1.3.2

Was (tekst 2022)

Burgerlijke stand

Ridderkerk
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Nieuw 2023 (geen tekst = tekst 2022 ongewijzigd)

Burgerlijke stand
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening



1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aangifte van vermissing van 
een rijbewijs. Dit tarief wordt niet geheven, 
indien uit het proces-verbaal blijkt dat er 
sprake is van overmacht. € 32,30

1.3.3

€ 33,00

Paragraaf 1.4
Verstrekkingen in het kader van de 
basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de 
basisregistratie persoonsgegevens

1.4.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van gegevens van een ingezetene, per 
vestrekking: € 10,60

1.4.1.

€ 10,80
1.4.1.1 Het tarief bedraagt voor het digitaal in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens van een 
ingezetene, per vestrekking: € 6,80 Nieuw artikel ivm digitalisering van aanvragen 

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van gegevens van een niet-ingezetene, per 
verstrekking: € 10,60

1.4.2

€ 10,80
1.4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het laten verrichten van 
genealogisch onderzoek bedraagt, ongeacht  
het resultaat van het onderzoek, per kwartier € 16,00

1.4.3

€ 16,00
obv uurtarief BAR-personeel inclusief huisvesting 2023: € 
64

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot  het verstrekken 
van één of meer  gegevens omtrent persoon 
waarvoor persoonskaartenarchief moet 
worden geraadpleegd, per kwartier € 16,00

1.4.4

€ 16,00
obv uurtarief BAR-personeel inclusief huisvesting 2023: € 
64

1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen 
bedraagt het tarief voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het schriftelijk 
verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 
17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie 
personen  geldt het tarief zoals dat door 
Ministerie van Binnenlandse Zaken is of wordt 
vastgesteld. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt onder één verstrekking verstaan  1 of 
meer gegevens omtrent één persoon waarvoor 
de basisregistratie personen moet worden 
geraadpleegd

1.4.5

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken (vervallen) Paragraaf 1.5 Bestuursstukken (vervallen)

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:

1.6.1 tot het verstrekken van een afschrift of 
uittreksel uit de BAG (basisregistratie 
adressen en gebouwen), bedoeld in artikel 2 
van de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen € 12,60

1.6.1

€ 12,90
1.6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van de aanvraag voor de levering van 
gegevens uit de BAG (basisregistratie 
Adressen en Gebouwen) in Excel formaat per 
kwartier: € 16,00

1.6.2

€ 16,00
obv uurtarief BAR-personeel inclusief huisvesting 2023: € 
64

1.6.3 Het tarief genoemd in 1.6.1. wordt verhoogd 
met:

1.6.3

1.6.3.1 Per geleverd adres € 1,10 1.6.3.1 € 1,10
1.6.3.2 Voor 2.500 geleverde adressen € 1.679,60 1.6.3.2 € 1.716,60
1.6.3.3 Voor 5.000  geleverde adressen € 2.753,70 1.6.3.3 € 2.814,30
1.6.3.4 Voor 10.000  geleverde adressen € 3.665,30 1.6.3.4 € 3.745,90

1.6.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:

1.6.4

1.6.4.1
Het doen van nasporing in het Kadaster voor 
ieder daaraan besteed kwartier € 16,00

1.6.4.1

€ 16,00
obv uurtarief BAR-personeel inclusief huisvesting 2023: € 
64

1.6.4.2 Het verstrekken van inlichtingen omtrent de 
kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, 
per inlichting € 12,70

1.6.4.2

€ 13,00

1.6.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:

1.6.5

1.6.5.1 Het verstrekken van inlichtingen uit het 
gemeentelijke beperkingenregister of de 
gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel 
tot het verstrekken van een aan die registratie 
ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen € 27,90

1.6.5.1

€ 28,50
Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

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

1.7.1 een verklaring omtrent het gedrag het in artikel 
1 van de “Regeling vergoeding verklaring 
omtrent het gedrag en gedragsverklaring 
aanbesteden” vermelde bedrag met dien 
verstande dat het bedrag wordt afgerond op 
€ 0,10 naar beneden.

1.7.1

1.7.2 tot het legaliseren van een handtekening € 10,60 1.7.2 € 10,80
1.7.3 voor een waarmerking van een stuk € 10,60 1.7.3 € 10,80
1.7.4 voor een verklaring inzake Nederlanderschap € 10,60 1.7.4 € 10,80
1.7.5 Ter zake van het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot naturalisatie of afleggen van 
een optieverklaring als bedoeld in de Rijkswet 
op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals 
dat is opgenomen in het Besluit 
naturalisatiegelden, zoals dat laatstelijk is 
vervangen of gewijzigd.

1.7.5

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief Paragraaf 1.8 Gemeentearchief
1.8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een afschrift of  (digitale) kopie 
van een in het gemeentearchief te Rotterdam 
berusten stukken, de tarieven zoals deze op 
het moment van aanvraag geldt in de 
legesverordening Rotterdam

1.8.1

1.8.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen 
van naspeuringen in de in het gemeentearchief 
berustende stukken; per daaraan besteed 
kwartier € 16,00

1.8.2

€ 16,00
obv uurtarief BAR-personeel inclusief huisvesting 2023: € 
64



1.8.3 Het tarief voor een afschrift of (digitale) kopie 
van een in het gemeentearchief berustend 
stuk, per pagina A4 of A3 bedraagt

€ 1,10

1.8.3

€ 1,10
1.8.4 Het tarief voor een afschrift of (digitale) kopie 

groter dan A3-formaat van een in het archief 
van de gemeente berustend stuk, bedraagt per 
pagina € 7,10

1.8.4

€ 7,30

Paragraaf 1.9 Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

1.9.1 Huisvestingswet
1.9.1

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

1.9.1.1 Een urgentieverklaring conform Verordening 
Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 
2020. € 50,00

1.9.1.1

€ 50,00
Er zijn geen wijzigingen voor 2023 in de Verordening 
Woonruimtebemiddeling opgenomen. Blijft ongewijzigd voor 2023.

1.9.1.2 Een urgentieverklaring op grond van medische 
redenen. Dit bedrag dient te worden voldaan 
naast het in artikel 1.9.1.1 genoemde bedrag. 

€ 50,00

1.9.1.2

€ 50,00
Er zijn geen wijzigingen voor 2023 in de Verordening 
Woonruimtebemiddeling opgenomen. Blijft ongewijzigd voor 2023.

1.9.2 Leegstandswet 1.9.2 Leegstandswet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:

1.9.2.1 tot het verlenen van een vergunning tot 
tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte 
als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de 
Leegstandwet  € 137,20

1.9.2.1

€ 140,20

Tarief is voor alle drie de BAR-gemeenten op gelijkniveau, 
aangezien in de praktijk meestal sprake is van een 
aanvrager voor de drie gemeenten. 

1.9.2.2 tot het verlengen van een vergunning tot 
tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld 
in artikel 15, negende lid, van de 
Leegstandwet € 66,00

1.9.2.2

€ 67,50

Tarief is voor alle drie de BAR-gemeenten op gelijkniveau, 
aangezien in de praktijk meestal sprake is van een 
aanvrager voor de drie gemeenten. 

1.9.2.3
Als aanvragen als bedoeld in 1.9.2.1 en 1.9.2.2 
gelijktijdig worden ingediend en woonruimten 
in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een 
school of een kantoor betreffen, worden de in 
die onderdelen bedoelde leges slechts 
eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat 
om een geheel van huurwoningen bestemd 
voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig 
aanvragen worden ingediend.

1.9.2.3

1.9.3 Kansspelen 1.9.3 Kansspelen

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:

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

1.9.3.1 voor een periode van twaalf maanden voor 
één kansspelautomaat € 56,50

1.9.3.1 voor een periode van twaalf maanden voor 
één kansspelautomaat: € 56,50 wettelijk vastgestelde tarieven

1.9.3.2
voor een periode van twaalf maanden voor 
twee kansspelautomaten € 90,50

1.9.3.2 voor een periode van twaalf maanden voor 
twee of meer kansspelautomaten, voor de 
eerste kansspelautomaat: € 56,50 wettelijk vastgestelde tarieven
en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 34,00

1.9.3.3 voor één kansspelautomaat, welke 
vergunning geldt voor een periode van vijf 
jaar € 226,50

1.9.3.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning 
geldt voor een periode van vijf jaar:

€ 226,50 wettelijk vastgestelde tarieven
1.9.3.4 voor twee kansspelautomaten, welke 

vergunning geldt voor een periode van vijf 
jaar

€ 362,50

1.9.3.4 voor twee of meer kansspelautomaten, welke 
vergunning geldt voor een periode van meer 
dan vijf, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50 wettelijk vastgestelde tarieven
en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 136,00
Het eerste lid, onderdelen 1.9.3.1 en 1.9.3.2, 
is van overeenkomstige toepassing als de 
vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 
twaalf maanden of langer dan twaalf maanden 
maar ten hoogste vijf jaar, met dien verstande 
dat de daar genoemde bedragen naar 
evenredigheid van het verschil in looptijd van 
de vergunning verlaagd respectievelijk 
verhoogd worden.

1.9.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunningals bedoeld in artikel 3 
van de Wet op de kansspelen 
(loterijvergunning) 26.40

1.9.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een vergunning 
als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 
kansspelen (loterijvergunning):

€ 27,00

1.9.4 Kabels en Leidingen 1.9.4 Kabels en Leidingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag in verband met het 
verkrijgen van een instemmingsbesluit, als 
bedoeld in de Algemene verordening 
ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent 
plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden:

1.9.4.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag voor                                       
instemmingsbesluit (Tracé vanaf 25 m’ tot 250 
m’ € 320,80

1.9.4.1

€ 327,90
1.9.4.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor instemmingsbesluit ( Tracé 
vanaf 250 m1 tot 1500 m1) € 422,90

1.9.4.2

€ 432,20
1.9.4.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor instemmingsbesluit ( Tracé 
vanaf 1500 m1 tot 5000 m1) € 525,20

1.9.4.3

€ 536,80
1.9.4.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag voor instemmingsbesluit ( Tracé 
vanaf 5000 m1 en meer)                           Per 
strekkende meter tracelengte een bedrag van: € 0,10

1.9.4.4

€ 0,10
1.9.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een melding als bedoeld in de 
Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip 
en wijze van uitvoering van werkzaamheden 
voor tracés tot 25 m € 53,00

1.9.4.5

€ 54,20

1.9.5 Wegenverkeerswetgeving 1.9.5 Wegenverkeerswetgeving



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

1.9.5.1 tot het verlenen van een ontheffing voor het 
parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe 
zone) als bedoeld in artikel 25 van het 
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 
1990,                                                                   
Per kenteken en/of voertuig

28,90

Nu wordt verwezen naar artikel 87 RVV 1990. Deze omvat 
meer dan alleen de parkeerschijfzone. Verwijzen naar 
artikel 25 RVV 1990 is duidelijker. Toevoegen van tekst “per 
kenteken en/of voertuig” voorkomt dat voor 1 aanvraag 
voor 5 voertuigen maar eenmaal de leges hoeven te 
worden voldaan. Voorgesteld wordt om de hoogte van het 
tarief voor de drie gemeenten binnen de BAR-
samenwerking op gelijk niveau te houden.

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

1.9.5.2 tot het verlenen van een ontheffing voor een van 
de artikelen als genoemd in artikel 87 van het RVV 
1990, anders dan in deze paragraaf opgenomen 
artikelen

1.9.5.1.1 voor een dag € 8,40 1.9.5.2.1 voor een dag 8,60
1.9.5.1.2 voor een week € 20,20 1.9.5.2.2 voor een week 20,60

1.9.5.2.3 voor een maand 41,20
1.9.5.1.3 voor een jaar € 98,50 1.9.5.2.4 voor een jaar 100,70

1.9.5.3.1 Tot het verkrijgen van andere ontheffingen van 
krachtens de WVW1994 vastgestelde regels als 
genoemd in artikel 149 WVW1994, anders dan 
genoemd in deze paragraaf                                                                       
Per persoon 101,30

1.9.5.3.2 Tot het verkrijgen van een ontheffing voor het 
houden of deelnemen aan een wedstrijd met 
voertuigen op de weg als genoemd in artikel 10 
WVW 1994                                                     Per 
evenement 101,30

Nieuw artikel. Dit artikel ontbreekt, maar kan hier ook van 
toepassing zijn.

1.9.5.4 Tot het verlenen van een ontheffing voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over andere dan 
door de gemeenteraad aangewezen wegen als 
bedoeld in artikel 28 Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen.                                              Per kenteken 
en/of voertuig

1.9.5.4.1 Voor de duur van een dag 67,50
1.9.5.4.2 Voor de duur van één jaar 100,70
1.9.5.4.3 Voor de duur van drie jaren 271,40
1.9.5.5 Tot het verkrijgen van toestemming voor het 

laden en lossen van gevaarlijke 
stoffen/vuurwerk op een openbare plaats 
binnen de bebouwde kom (stoffen en 
voorwerpen van klasse I) als bedoeld in 
hoofdstuk 7.5, aanvullend voorschrift 7.5.11, 
bepaling CV1 (1) van het ADR (Europees 
Verdrag betreffende het internationaal 
vervoer van gevaarlijke goederen over de 
weg) voor de duur van 1 kalenderjaar.          
Per kenteken en/of voertuig

67,50
1.9.5.6 tot het verkrijgen van een 

gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)  
Per persoon 29,40

Vernummerd van 1.9.5.4 (oud) naar 1.9.5.6

1.9.5.7.1 Tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in 
artikel 26 van het RVV1990 en gemeentelijke 
beleidsregels: Per locatie 178,10

was opgenomen in artikel 1.10.3.4 

1.9.5.7.2 voor het aanbrengen van een wijziging  die 
betrekking heeft op een bestaande 
gehandicaptenparkeerplaats                                  
Per Locatie 59,30

1.9.5.2 tot het verkrijgen en/of wijzigen van een 
ontheffing voor het parkeren in een 
parkeerschijfzone (blauwe zone) als bedoeld 
in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 28,30

Zie boven 1.9.5.1

1.9.5.3
Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 11,00

Vervallen Vervallen

In principe ligt de beoordeling hiervan bij de RDW. 
Geldt ook voor carnavalsvoertuigen, bloemencorso’s en 
huldigingen met “platte kar” etc. 

1.9.5.4 Het tarief bedraagt ter zake voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een 
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 13,90

Zie boven 1.9.5.6

1.9.5.5 De bijdrage in de kosten van het medisch 
onderzoek verbonden aan het verstrekken 
van een invalidenparkeerkaart of 
Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
1.18.3 bedraagt € 32,20

Vervallen Hoort bij de aanvraag. Kosten zijn 
incl. 

1.9.5.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 29, eerst lid, van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen € 118,90

zie 1.9.5.4

1.9.5.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van toestemming voor het laden en 
lossen van gevaarlijke stoffen/vuurwerk 
(stoffen en voorwerpen van klasse I) als 
bedoeld in hoofdstuk 7.5, aanvullend 
voorschrift 7.5.11, bepaling CV1 (1) van het 
ADR (voorheen randnummer 11.407 van de 
VLG). € 118,90

Zie boven 1.9.5.5

1.9.5.8 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een ontheffing voor 
exceptionele transporten voor 1 dag. € 39,40

1.9.5.8

40,30

Paragraaf 
1.10

Diversen Paragraaf 1.10 Diversen

Omschrijving toegevoegd voor een betere leesbaarheid
Voor dit artikel wordt ontheffing verleend. 
Uitplitsing verlaagt de drempel voor het doen van een 
aanvraag (en het risico op illegaal gedrag) en biedt meer 
mogelijkheden voor het leveren van maatwerk.



1.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in Algemene 
plaatselijke verordening in gevolge artikel 5:13, 
vergunning voor het inzamelen van geld of 
goederen € 0,00

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in Algemene 
plaatselijke verordening in gevolge artikel 
5:13, vergunning voor het inzamelen van geld 
of goederen € 0,00

1.10.2 Verlof tot ontleding € 16,00 1.10.2 € 16,40
1.10.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van: 

1.10.3

1.10.3.1
fotokopieën van stukken voor zover deze niet 
betreffen de kadernota, de 
programmabegroting, de programmarekening, 
notulen van een raadsvergadering, voorstellen 
van het college van burgemeester en 
wethouders aan de raad, verordeningen, 
wijzigingen op verordeningen en overige 
beleidsnota's; per pagina tot een maximum 
van € 10,- per aanvraag € 0,20

1.10.3.1

€ 0,20
1.10.3.2 fotokopieën van stukken, vervaardigd op 

grond van een aanvraag ingevolgde de Wet 
openbaarheid van bestuur, per fotokopie A4 € 0,20

1.10.3.2

€ 0,20
1.10.3.3 een beschikking op aanvraag, voor zover 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is € 24,60

1.10.3.3

€ 25,10
1.10.3.4 de aanleg van een individuele 

gehandicaptenparkeerplaats € 113,30

Zie 1.9.5.7.1 Wordt ondergebracht bij leges voor 
Wegenverkeerwetgeving. 

Paragraaf 2.1 Begripsomschrijving Paragraaf 2.1 Begripsomschrijving
2.1.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt 

verstaan onder:
2.1.1

2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.1

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

2.1.1.3

2.1.1.4 2.1.1.4

2.1.2 2.1.2

2.1.3 2.1.3

Paragraaf 2.2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag Paragraaf 2.2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

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

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met 
het verkrijgen van een indicatie of een 
voorgenomen project in het kader van de 
Wabo vergunbaar of vergunningvrij is: € 49,20

2.2.1

€ 50,30

2.2.2 om beoordeling van een principeplan € 2.290,80 2.2.2 € 2.341,20

2.2.3

Het tarief genoemd onder 2.2.2 kan worden 
verhoogd met de kosten voor externe 
adviseurs nodig zijn voor de beoordeling van 
het principeplan. Hierover worden vooraf 
afspraken gemaakt met de aanvrager van het 
principeplan.

2.2.3

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning
2.3.1 Bouwactiviteiten 2.3.1

de aannemingssom, 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 daarin niet begrepen, en 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, 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 
aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het 
bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt 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, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen;
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Principeplan: Een aanvraag voor overleg over een ruimtelijk 
initiatief dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 
Over het algemeen is een grote planologische ingreep 
noodzakelijk om het initiatief te kunnen realiseren. Het 
resultaat is een schriftelijke reactie van het college. Uit deze 
reactie blijkt of het college bereid is planologische 
medewerking te verlenen aan het ruimtelijk initiatief.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 
omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens 
de Wabo bedoeld.

In dit hoofdstuk 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.



2.3.1.1
Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 7.500 
bedragen: € 116,40

2.3.1.1.1
€ 119,00

indien de bouwkosten € 7.500 tot € 25.000 
bedragen: € 233,70 € 238,80

vermeerderd met 3% van het bedrag waarmee 
de bouwkosten € 7.500 te boven gaan;

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 25.000 tot € 250.000 
bedragen: € 983,70

2.3.1.1.3
€ 1.005,30

vermeerderd met 2,9%  van het bedrag 
waarmee de bouwkosten € 25.000 te boven 
gaan;

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 250.000 tot € 
1.000.000 bedragen: € 8.233,75

2.3.1.1.4
€ 8.414,90

vermeerderd met 2,4% van het bedrag 
waarmee de bouwkosten € 250.000 te boven 
gaan;    

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer 
bedragen: € 32.233,75

2.3.1.1.5
€ 32.942,90

vermeerderd met 1,2%  van het bedrag 
waarmee de bouwkosten € 1.000.000 te boven 
gaan, met een maximum van € 450.000

Welstandstoets
2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 

2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens 
wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag een advies van de 
welstandscommissie nodig is en wordt 
beoordeeld:

2.3.1.2

2.3.1.2.1
Indien de bouwkosten minder dan € 25.000 
bedragen € 50,00 2.3.1.2.1 € 50,00 Tarieven DSL zijn voor 2023 ongewijzigid

2.3.1.2.2 Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 2.000.000 
van de bouwkosten bedragen:

2.3.1.2.2
Tarieven DSL zijn voor 2023 ongewijzigid

2‰ 2‰ Tarieven DSL zijn voor 2023 ongewijzigid
2.3.1.2.3 Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 

2.000.000 € 4.000,00
2.3.1.2.3

€ 4.000,00 Tarieven DSL zijn voor 2023 ongewijzigid
2.3.1.2.4 De tarieven in dit onderdeel worden naar 

boven afgerond op € 5,00
2.3.1.2.4

Verplicht advies agrarische commissie
2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 

2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens 
wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag een advies van de 
agrarische commissie nodig is en wordt 
beoordeeld: € 1.281,70

2.3.1.3

€ 1.309,90

Achteraf ingediende aanvraag
2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 

2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend 
na aanvang of gereedkomen van de 
bouwactiviteit:

2.3.1.4

van de op grond van dat onderdeel 
verschuldigde leges. 110% 110%

2.3.2 Aanlegactiviteiten 2.3.2
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: € 237,00 € 242,20

2.3.3
Planologisch strijdig gebruik waarbij 
tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, van de Wabo, en tevens sprake is 
van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde 
in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking): € 290,00

2.3.3.1
€ 296,40

2.3.3.2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking): € 290,00

2.3.3.2
€ 296,40

2.3.3.3
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking): € 2.322,90

2.3.3.3
€ 2.374,00

2.3.3.4
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan): € 232,10

2.3.3.4
€ 237,20

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale 
regelgeving): € 232,10

2.3.3.5

€ 237,20

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale 
regelgeving): € 232,10

2.3.3.6

€ 237,20

2.3.3.7
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van € 232,10 2.3.3.7 € 237,20

2.3.4
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen 
sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake 
is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

2.3.4.1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking): € 290,00

2.3.4.1
€ 296,40

2.3.1.1.2 2.3.1.1.2



2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking): € 290,00

2.3.4.2

€ 296,40
2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 

3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking): € 2.322,90

2.3.4.3

€ 2.374,00
2.3.4.4 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de 

Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan): € 232,10

2.3.4.4

€ 237,20

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale 
regelgeving): € 232,10

2.3.4.5

€ 237,20

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de 
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale 
regelgeving): € 232,10

2.3.4.6

€ 237,20

2.3.4.7
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit): € 232,10

2.3.4.7
€ 237,20

2.3.5
In gebruik nemen of gebruiken 
bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een € 747,70 € 764,10

2.3.6
Activiteiten met betrekking tot 
monumenten of beschermde stads- of 

2.3.6

2.3.6.1

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 
provinciale verordening of de 
Monumentenverordening 1997 aangewezen 
monument, waarvoor op grond van die 
provinciale verordening of artikel 9, tweede lid, 
van die gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt 
het tarief:

2.3.6.1

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in 
enig opzicht wijzigen van een monument: € 290,00

2.3.6.1.1
€ 296,40

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten 
gebruiken van een monument op een wijze 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht: € 290,00

2.3.6.1.2

€ 296,40
2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij 

monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht

2.3.7

2.3.7.1
Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1

2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of 
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, 
of waarvoor op grond van een provinciale 
verordening een vergunning of ontheffing is 
vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder a, van de Wabo: € 159,60

2.3.7.1.1

€ 163,10

Aanleggen of veranderen weg
2.3.8 Indien de aanvraag om een 

omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
aanleggen van een weg of verandering 
brengen in de wijze van aanleg van een weg 
waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 2:11 van de 
Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld 
in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: € 232,10

2.3.8

€ 237,20

2.3.9 Uitweg/inrit 2.3.9

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
maken, hebben, veranderen of veranderen 
van het gebruik van een uitweg waarvoor op 
grond van een bepaling in een provinciale 
verordening of artikel 2:12 van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: € 232,10 € 237,20

2.3.10 Kappen 2.3.10

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
vellen of doen vellen van houtopstand, 
waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 4:11 van de 
Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: € 26,80 € 27,40

2.3.11 Opslag van roerende zaken 2.3.11

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op de 
opslag van roerende zaken in een bepaald 
gedeelte van de provincie of de gemeente, 
waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 4:13 van de 
Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt 
het tarief:

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan 
van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder j, van de Wabo: € 232,10

2.3.11.1

€ 237,20
2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, 
beperkt gerechtigde of gebruiker van een 
onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar 
roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: € 232,10

2.3.11.2

€ 237,20
2.3.12 Natura 2000-activiteiten 2.3.12



2.3.12.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en 
onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening 
(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: € 232,10

2.3.12.1

€ 237,20
2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming 

van soorten)
2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
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: € 232,10 € 237,20

2.3.14
Andere activiteiten

2.3.14

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 behoort tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie activiteiten die 
van invloed kunnen zijn op de fysieke € 58,30

2.3.14.1

€ 59,60
2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, 
gemeentelijke verordening of waterschap 
verordening 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:

2.3.14.2

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft € 59,00 2.3.14.2.1 € 60,30

2.3.14.2.2
als het een provinciale of 
waterschapsverordening betreft € 59,00 2.3.14.2.2 € 60,30

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen 2.3.15
Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning op verzoek in twee 
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, 
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1
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;

2.3.15.1

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.

2.3.15.2

2.3.16 Beoordeling bodemrapport 2.3.16

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 bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1
voor de beoordeling van een milieukundig 
bodemrapport € 152,40 2.3.16.1 € 155,80

2.3.16.2 voor het toetsen, opstellen en beoordelen door 
BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek 
van Gemeentewerken Rotterdam) voor de 
volgende werkzaamheden bedragen de 
tarieven:

2.3.16.2

2.3.16.2.1 het toetsen van een aanvraag 
archeologievergunning € 287,10 2.3.16.2.1 € 293,40

2.3.16.2.2 het opstellen van nader archeologisch advies 
voor bouwplannen, ruimtelijke plannen en 
aanlegvergunningen: € 287,10

2.3.16.2.2
€ 293,40

2.3.16.2.3 het beoordelen van rapportages van een 
archeologisch onderzoek: € 693,50 2.3.16.2.3 € 708,80

2.3.16.2.4 het opstellen van een Programma van Eisen 
voor archeologisch onderzoek: € 1.127,00 2.3.16.2.4 € 1.151,80

2.3.16.2.5 het beoordelen/toetsen van een Programma 
van Eisen: € 693,50 2.3.16.2.5 € 708,80

2.3.16.2.6 het beoordelen van offertes, aanbesteding, 
controle veldwerk (boringen/proefsleuven), 
rapport en selectieadvies inclusief het 
toezenden van de beoordeling en voorstel voor 
een selectiebesluit aan de gemeente: € 693,50

2.3.16.2.6

€ 708,80

2.3.16.2.7
het verzorgen van een archeologieparagraaf in 
(de ruimtelijke onderbouwing van) een 
bestemmingsplan of projectbesluit € 1.410,70

2.3.16.2.7

€ 1.441,70
2.3.17 Advies 2.3.17

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

2.3.17.1

2.3.17.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 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.

2.3.17.2

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen 2.3.18



2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het 
tarief, indien een daartoe bij wet of algemene 
maatregel van bestuur aangewezen 
bestuursorgaan een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven voordat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend, 
als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de 
Wabo:

2.3.18.1

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van 
geen bedenkingen moet afgeven: € 296,60

2.3.18.1.1
€ 303,10

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een 
verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: € 296,60

2.3.18.1.2

€ 303,10

Paragraaf 2.4 Vermindering Paragraaf 2.4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak 
op vermindering van leges, met uitzondering 
van het legesdeel in verband met adviezen of 
verklaringen van geen bedenkingen als 
bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De 
vermindering bedraagt: 2.4.1

2.4.1.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 2.4.1.1
van de voor die activiteiten verschuldigde 
leges; 2% 2%

2.4.1.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 2.4.1.2
van de voor die activiteiten verschuldigde 
leges; 3% 3%

2.4.1.3 bij 15 of meer activiteiten: 2.4.1.3
van de voor die activiteiten verschuldigde 
leges. 5% 5%

Paragraaf 2.5 Teruggaaf Paragraaf 2.5 Teruggaaf
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 

omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- 
of sloopactiviteiten, als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt 
terwijl deze reeds in behandeling is genomen 
door de gemeente, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De 
teruggaaf bedraagt: 50% 50%

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

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten

2.5.2

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, 2.3.6 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 6 maanden na verlening van de 
vergunning en van de vergunning geen 
gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25% 25%

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

2.5.3

2.5.3.1
Als de gemeente 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, 
2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De 
teruggaaf bedraagt: 25%

2.5.3.1

25%

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

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 
2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging 
van de beschikking waarbij de vergunning is 
verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3.2

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf 2.5.4

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet 
teruggegeven.

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring 
van geen bedenkingen

2.5.5

Van de leges verschuldigd op grond van de 
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen 
teruggaaf verleend.

Paragraaf 2.6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg 
van wijziging project

Paragraaf 2.6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg 
van wijziging project

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot wijziging van een 
omge- vingsvergunning als gevolg van een, 
naar de omstandigheden beoordeeld, geringe 
wijziging in het project: € 118,00

2.6.1

€ 120,60
Paragraaf 2.7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Paragraaf 2.7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het vaststellen 
van een bestemmingsplan als bedoeld in 
artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening tenzij de kosten op een andere wijze 
reeds in rekening zijn gebracht (anterieure 
overeenkomst) € 2.322,90

2.7.1

€ 2.374,00
2.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het wijzigen van 
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke 
ordening € 2.322,90

2.7.2

€ 2.374,00
Paragraaf 2.8 Ontheffing geluidshinder bouwen en slopen Paragraaf 2.8 Ontheffing geluidshinder bouwen en slopen
2.8.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing geluidhinder, als bedoeld in 
artikel 8.3, derde lid van het Bouwbesluit 2012

€ 206,00

2.8.1.

€ 210,50

Paragraaf 2.9 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking
Paragraaf 2.9 In dit hoofdstuk niet benoemde 

beschikking



2.9.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een andere, in 
dit hoofdstuk niet benoemde beschikking: € 94,40

2.9.1

€ 96,50

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3

Paragraaf 3.1 Horeca Paragraaf 3.1 Horeca en exploitatie openbare inrichting
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van:

Onderdeel 3.1.1 Exploitatie openbare inrichting cf modelverordening 
3.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een 

vergunning op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet € 292,50

zie 3.1.2.1

3.1.2 een wijziging als bedoeld in artikel 30 en 30a 
van de Alcoholwet. Indien dit samengaat met 
een bijschrijving van een beheerder op de 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 
2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 
worden geen leges in rekening gebracht op 
basis van artikel 3.1.5 € 87,70

zie 3.1.2.4

3.1.3 een aanvraag tot het verlenen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet € 38,60

zie 3.1.2.5

3.1.4 aanvraag tot het verlenen van een 
exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld 
in artikel 2:28 of artikel 2:79b van de 
Algemene plaatselijke verordening € 314,10

3.1.1.1 een aanvraag om een vergunning tot het 
exploiteren van een openbare inrichting als 
bedoeld in artikel 2:28 of 2:79b  van de 
Algemene plaatselijke verordening: € 321,00

cf modelverordening 

3.1.5 aanvraag tot het wijzigen in de omschrijving 
van de gegevens in exploitatievergunning 
horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 of 
artikel 2:79b van de Algemene plaatselijke 
verordening € 87,70

zie 3.1.1.3

3.1.6
aanvraag tot ontheffing sluitingsuur horeca als 
bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene 
plaatselijke verordening € 87,70

3.1.1.2 een aanvraag om een ontheffing van de 
sluitingstijd voor een openbare inrichting als 
bedoeld in artikel 2:29, van de Algemene 
plaatselijke verordening: € 89,60

cf modelverordening 

3.1.1.3 aanvraag tot het wijzigen van de gegevens in 
de exploitatievergunning  als bedoeld in artikel 
2:28 of 2:79b van de Algemene plaatselijke 
verordening € 89,60

cf modelverordening 

Onderdeel 3.1.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van:

3.1.2.1 een aanvraag om een vergunning op grond 
van artikel 3 van de Alcoholwet: € 298,90

cf modelverordening 

3.1.2.2 een aanvraag om een ontheffing als bedoeld 
in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet. 
Indien dit samengaat met een ontheffing van 
de sluitingstijd worden hier geen leges voor in 
rekening gebracht. € 89,60

cf modelverordening 

3.1.2.3 een melding als bedoeld in artikel 30 van de 
Alcoholwet.  Indien dit samengaat met een 
wijziging op de exploitatievergunning als 
bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene 
plaatselijke verordening worden geen leges in 
rekening gebracht. € 89,60

cf modelverordening 

3.1.2.4 een aanvraag om wijziging van het 
aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede 
lid, van de Alcoholwet.  Indien dit samengaat 
met een bijschrijving van een beheerder op de 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 
2:28i  en artikel 3:15 van de Algemene 
plaatselijke verordening worden geen leges in 
rekening gebracht. € 89,60

cf modelverordening 

3.1.2.5 een aanvraag om een ontheffing als bedoeld 
in artikel 35 van de Alcoholwet: € 39,40

cf modelverordening 

Paragraaf 3.2 Vervallen Hernummerd van 3.3. en komt te vervallen

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet Hernummerd was 3.5 naar 3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om:

cf modelverordening 

3.3.1 een ontheffing in het kader van de 
Winkeltijdenwet:

€ 58,90 cf modelverordening 

3.3.2 wijziging van een in onderdeel 3.3.1 bedoelde 
ontheffing:

€ 58,90 cf modelverordening 

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning voor het organiseren van 
een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van 
de Algemene plaatselijkeverordening 
(evenementenvergunning), indien het betreft:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een vergunning 
voor het organiseren van een evenement als 
bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening 
(evenementenvergunning), als het betreft:

3.2.1.

Een A-evenement zoals beschreven in artikel 
2:24 lid 3 onder b van de APV € 0,00

3.4.1 Een A-evenement zoals beschreven in artikel 
2:24 lid 3 onder b van de Algemene 
plaatselijke verordening € 0

cf modelverordening 

3.2.2 Een B- of C-evenement zoals beschreven in 
artikel 2:24 lid 3 onder c en d vande APV door 
een persoon of organisatie met commercieel 
winstoogmerk

€ 232,10

3.4.2 Een B- of C-evenement zoals beschreven in 
artikel 2:24 lid 3 onder c en d van de 
Algemene plaatselijke verordening door een 
persoon of organisatie met commercieel 
winstoogmerk € 237,20

cf modelverordening 

3.2.3 Een B- of C-evenement zoals beschreven in 
artikel 2:24 lid 3 onder c en d vande APV door 
een persoon of organisatie voor een ideëel 
doel

€ 0,00

3.4.3 Een B- of C-evenement zoals beschreven in 
artikel 2:24 lid 3 onder c en d vande 
Algemene plaatselijke verordening door een 
persoon of organisatie voor een ideëel doel

€ 0

cf modelverordening 

Paragraaf 3.3 Sexbedrijven Zie 3.2 Vervallen
3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van 
een exploitatievergunning sexinrichting of 
escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, 
van de Algemene plaatselijke verordening

€ 414,90

Zie 3.2

Paragraaf 3.4 Standplaatsen Paragraaf 3.5 Standplaatsen

3.4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een verzoek tot het 
plaatsen op de wachtlijst voor het verkrijgen 
van een vaste standplaats op de weekmarkt € 57,10

vervallen vervallen

Niet meer van toepassing

Zie 3.2 vervallen

Dienstverlening waarop  de Europese dienstenrichtlijn van 
toepassing is

Dienstverlening waarop  de Europese dienstenrichtlijn van 
toepassing is



3.5.1 Zie voor tarieven van de weekmarkt de aparte 
Marktverordening en Verordening 
marktgelden

3.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in Algemene 
plaatselijke verordening in gevolge:

3.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een vergunning 
voor het innemen of hebben van een 
standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de 
Algemene plaatselijke verordening:

3.4.2.1 artikel 5:18 standplaatsvergunning voor 
onbepaalde tijd € 228,90

3.5.2.1 artikel 5:18 standplaatsvergunning voor 
onbepaalde tijd

€ 233,90

3.4.2.2 artikel 5:18 standplaatsvergunning voor 
maximaal zes weken € 114,30

3.5.2.2 artikel 5:18 standplaatsvergunning voor 
maximaal zes weken

€ 116,80

3.4.4.3 artikel 5:18 standplaatsvergunning voor één 
dag € 10,40

3.5.2.3 artikel 5:18 standplaatsvergunning voor één 
dag

€ 10,60

3.5.3 Het tarief voor het innemen van een 
standplaats bedraagt:

3.5.3.1 per dag voor de eerste 5 m2 € 7,20 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

plus voor elke m2 meer € 1,80 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

3.5.3.2 per week voor de eerste 5 m2 € 27,30 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

plus voor elke m2 meer € 6,70 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

3.5.3.3 per maand voor de eerste 5 m2 € 68,00 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

plus voor elke m2 meer € 13,80 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

3.5.3.4 per half jaar voor de eerste 5 m2 € 163,20 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

plus voor elke m2 meer € 32,40 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

3.5.3.5 per jaar voor de eerste 5 m2 € 271,80 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

plus voor elke m2 meer € 53,90 Eerder opgenomen in de precarioverordening. Nu 
opgenomen in de legesverordening

3.5.4 Het tarief voor het gebruik van energie 
bedraagt: Van Tarieven marktgelden overgeheveld

3.5.4.1 16 ampère Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.1.1 per marktdag of een gedeelte daarvan € 3,70 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.1.2 per kalenderkwartaal € 44,80 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.1.3 per kalenderhalfjaar € 89,10 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.1.4 per kalenderjaar € 177,90 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.2 32 ampère Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.2.1 per marktdag of een gedeelte daarvan € 7,10 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.2.2 per kalenderkwartaal € 89,10 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.2.3 per kalenderhalfjaar € 177,90 Van Tarieven marktgelden overgeheveld
3.5.4.2.4 per kalenderjaar € 356,10 Van Tarieven marktgelden overgeheveld

Paragraaf 3.5 Winkeltijdenwet Zie 3.3
3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een ontheffing 
in het kader van de Winkeltijdenwet of de 
Verordening winkeltijden Ridderkerk € 57,60 Zie 3.3

Paragraaf 3.6 Landelijke Register Kinderopvang Paragraaf 3.6 Landelijke Register Kinderopvang
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot een opname in 
het Landelijke Register Kinderopvang van:

3.6.1 een kindercentrum of gastouderbureau € 1.202,60 3.6.1 € 1.229,10
3.6.2 een voorziening voor gastouderopvang € 300,10 3.6.2 € 306,70

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking

3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een andere, in 
dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking € 56,20

3.7.1

€ 57,40

Zie 3.3.


