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Toelichting van de voorgestelde wijzigingen die zijn opgenomen in de Tarieventabel 

behorende bij de Legesverordening 2017 onder:  

 

Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 

omgevingsvergunning   

 

D 

 

1. Tekstuele aanpassing artikel en aanpassing tarieven (volledig nieuw artikel) 

2.2 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

 

2.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

conceptaanvraag (principeverzoek of schetsplan): `   € 61,25

      

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 is         € 61,25 

2.2.2.1 tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een  

omgevingsvergunning        € 61,25 

2.2.2.2 Wanneer een conceptaanvraag wordt beoordeeld door de 

welstandscommissie, wordt het bedrag bedoeld in 2.2.2.1  

verhoogd met         € 280,00 

 

Nieuw artikel  

2.2  

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag in verband met het 

verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is bedraagt:   

  

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:     € 147,20 

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:     € 566,65 

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:     € 742,60 

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:     € 916,85 

 

2.2.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van een principe-

uitspraak in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het 

kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is  

bedraagt           € 63,25 

 

2.2.2.  

Wanneer een conceptaanvraag wordt beoordeeld door de welstandscommissie of 

vergelijkbaar gestelde adviescommissie of stichting, wordt het bedrag bedoeld in 2.2 

verhoogd met:     

1. Bij bouwkosten tot € 20.000        € 25,75 

2. Bij een bouwsom boven de € 20.000 bedraagt het tarief 0,15% 

    van de van de bouwsom tot een maximumtarief van € 1287,50 
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Toelichting 

Van een conceptaanvraag is sprake indien een aanvrager een praktisch volledige aanvraag 

omgevingsvergunning laat toetsen. De bijbehorende kosten zijn dan ook aanzienlijk hoewel 

dit niet tot uiting komt in de tarieven. Voorgesteld wordt om de conceptaanvraag net als de 

vergunning voor bouwactiviteiten met behulp van een staffel in rekening te brengen. Voor de 

tarieven uitgaan van kostendekkendheid en hier stapsgewijs naar toerekenen om het 

verschil niet te hoog te maken. Indien de aanvraag uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt 

ingediend, kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de leges behorende bij een 

aanvraag omgevingsvergunning.  

De term vooroverleg kan voor verwarring zorgen en de voorkeur is dan ook dit te vervangen 

door ‘principe-uitspraak’. Hiervoor wordt hetzelfde tarief gehanteerd.  

Tot slot was het tarief voor een welstandstoets bij de conceptaanvraag niet in verhouding 

met de kosten van de welstandscommissie en de leges voor een conceptaanvraag. Hier een 

gereduceerd tarief van gemaakt, op de wijze waarop de welstandscommissie haar kosten 

aan de gemeente doorberekent.  

 

2. Aanpassing minimum tarief  

2.3.1  

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.1 Bouwactiviteiten 

2.3.1.1 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:  

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:    3% 

van de bouwkosten, met een minimum van:      € 61,25 

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:   2,55% 

van de bouwkosten, met een minimum van      € 6.144,00 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:   2,25% 

van de bouwkosten, met een minimum van        € 13.057,00 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:   2% 

van de bouwkosten, met een minimum van      € 23.043,00 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:   1,5% 

van de bouwkosten, met een minimum van      € 40.965,00 

 

Nieuw artikel 

2.3.1 Bouwactiviteiten 

2.3.1.1 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:  

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:    3% 

van de bouwkosten, met een minimum van:      € 101,35 

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:   2,55% 

van de bouwkosten. 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:   2,25% 

van de bouwkosten. 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:   2% 

van de bouwkosten. 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:   1,5% 

van de bouwkosten. 
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Toelichting  

Onduidelijk is waarom er per staffel gekozen was voor minimum. Daarnaast is het eerste 

vermeldde minimum ook erg laag, zeker omdat hierin ook de welstandstoets is 

verdisconteerd. Daarom wordt voorgesteld om dit ook stapsgewijs in 3 jaar te verhogen naar 

een kostendekkend tarief.  

 

3. Vervallen artikel 

2.3.1.1.6  

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.1.1.6 In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.5 bedraagt het tarief voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op een bouwactiviteit voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, 

viaduct, sluis en dergelijke, indien de kosten van het bouwplan € 2.000.000 en meer belopen 

           1,5% 

van de bouwkosten, met een minimum van:      € 40.965,00   

en met een maximum van:        € 61.448,00 

 

Artikel laten vervallen 

 

Toelichting 

Er is gebruik gemaakt van een degressief tarief, een maximum lijkt hier dan niet 

noodzakelijk. Voorstel is om hier geen maximum te hanteren en dus dit artikel laten 

vervallen, zodat deze bouwwerken onder de reguliere tarieven vallen.  

 

4. Aanpassing artikel en tarief  

2.3.1.2 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien zich 

tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in 

het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:  € 55,95 

 

Nieuw artikel 

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien zich 

tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in 

het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is 

 

1. Bij bouwkosten tot € 20.000        € 41,20 

2. Bij een bouwsom boven de € 20.000 bedraagt het tarief 0,25% van de van de bouwsom 

tot een maximumtarief van € 2317,50 

 

Toelichting 

Door de commissie worden de kosten voor de welstandstoets op deze wijze in rekening 

gebracht. Voorstel om dit op dezelfde wijze aan de aanvrager door te rekenen en daarmee 

daadwerkelijk gemaakte kosten te laten betalen. 
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5. Tekstuele aanpassing 

2.3.5 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.5 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: 

 

2.3.5.1  

indien de nuttige vloeroppervlakte minder dan 500 m2 bedraagt    € 206,00 

 

2.3.5.2 

indien de nuttige vloeroppervlakte 500 m2 tot en met 1.500 m2 bedraagt  € 410,00 

 

2.3.5.3 

indien de nuttige vloeroppervlakte meer dan 1.500 m2 bedraagt    € 1.027,00 

 

Nieuw artikel 

2.3.5 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: 

 

2.3.5.1  

indien de bruto vloeroppervlakte minder dan 500 m2 bedraagt    € 212,20 

 

2.3.5.2 

indien de bruto vloeroppervlakte 500 m2 tot en met 1.500 m2 bedraagt   € 422,30 

 

2.3.5.3 

indien de bruto vloeroppervlakte meer dan 1.500 m2 bedraagt    € 1.057,80 

 

Toelichting 

Om onduidelijkheden over wat onder nuttig oppervlakte wordt verstaan een duidelijkere 

formulering opgenomen.  

 

6. Aanpassing artikel  

2.3.6.1 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.6.1 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, 

onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen 

monument waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing 

is vereist, bedraagt het tarief: 

 

2.3.6.1.1 voor de in verband met de aanvraag te maken advieskosten per kwartier  € 103,00 

2.3.6.1.2 vermeerderd met een toeslag ter tegemoetkoming in de procedure- en 

advertentiekosten van         € 174,00 
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Nieuw artikel 

2.3.6.1 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, 

onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke 

verordening aangewezen monument waarvoor op grond van die provinciale verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

 

2.3.6.1.1  

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, dan 

wel het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor 

het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:       € 480,40 

2.3.6.1.2: vervallen 

 

2.3.6.2  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens 

provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in 

artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of 

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:      € 466,40 

 

Toelichting  

  

Op basis van het oude artikel kunnen geen leges in rekening gebracht worden voor 

activiteiten met betrekking tot slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of 

dorpsgezicht, terwijl Beemster wel een beschermd dorpsgezicht heeft. Ook kunnen geen 

leges in rekening gebracht worden voor het herstellen of gebruiken van een monument, 

waardoor deze ontsierd of in gevaar wordt gebracht. De artikelen zijn geherformuleerd aan 

de hand van de VNG modelverordening, zodat wel leges in rekening kunnen worden 

gebracht voor deze activiteiten. Daarnaast zijn de tarieven aangepast naar een vast bedrag. 

In de oude artikelen werden leges per 15 minuten in rekening gebracht. De tarieven zijn nu 

kostendekkend en vergelijkbaar met de werkelijk in rekening gebrachte leges (die per 15 

minuten in rekening werden gebracht). 

 

 

7. Aanpassing tarief  

2.3.7.1 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning  

2.3.7.1 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      € 61,25 

 

Nieuw tarief 

€ 157,55 
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Toelichting 

Bedrag erg laag (kostendekkend:  €339,20), bovendien betreft dit een vergelijking met een 

binnenplanse afwijking waar een bedrag van € 480,35 voor wordt gerekend. Tarief geleidelijk 

verhogen naar kostendekkend tarief.   

 

8. Aanpassing tarief  

2.3.8.1 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.8.1 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 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de 

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 een vergunning of ontheffing is vereist als 

bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo bedraagt  

het tarief          € 130,85 

 

Nieuw tarief 

€ 147,95 

 

Toelichting 

Tarief erg laag in verhouding tot de werkzaamheden. Tarief geleidelijk verhogen naar 

kostendekkend tarief. (€ 169,60) 

 

9. Aanpassing tarief  

2.3.10 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.10 Kappen 

2.3.10.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 Beemster 

2012 een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 

onder g van de Wabo bedraagt het tarief       

           € 18,20 

Nieuw tarief 

€ 39,75 

 

Toelichting 

Tarief erg laag in  verhouding tot de werkzaamheden. Tarief geleidelijk verhogen naar 

kostendekkend tarief (€ 80,00). 

 

10. Tekstuele aanpassing en aanpassen tarief 

2.3.12 en 2.3.13 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

2.3.12.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
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natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als 

bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998  

bedraagt het tarief:        € 61,25 

 

2.3.12.2 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 de  

Natuurbeschermingswet 1998      € 61,25 

 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 

2.3.13.1 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      € 61,25 

 

Nieuwe artikelen 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.11 Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming  

Als de aanvraag om 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 2.7, tweede lid of een gelijkgesteld artikel van de Wet natuurbescherming bedraagt 

het tarief         € 149,35 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.12 Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming  

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor 

op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet dan wel artikel 3.8, eerste lid of 

een gelijkgesteld artikel van de Wet natuurbescherming na inwerkingtreding ontheffing nodig 

is, bedraagt het tarief        € 149,35 

 

Toelichting 

Er komt een nieuwe Wet Natuurbescherming, waarin de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Flora- en Faunawet worden samengevoegd. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is 

nog niet definitief, verwachting is 2017. In de tarieventabel behorende bij de 

legesverordening is in verband hiermee een nieuw artikel opgenomen waarin verwezen 

wordt naar de betreffende artikelen in het wetsvoorstel. De artikelnummers van de nieuwe 

wet zouden mogelijk kunnen wijzigen indien het voorstel nog gewijzigd wordt. Dit is nu 

opgevangen door “of een gelijkgesteld artikel’ op te nemen. Daarnaast is het 

inflatiepercentage toegepast. Tarieven zijn erg laag in  verhouding tot de werkzaamheden.  

Tarieven geleidelijk verhogen naar kostendekkende tarieven (€ 315,00) 

 

11. Tekstuele aanpassing en aanpassing tarief 

2.3.16 

Huidig artikel  

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport 



8 van 13 
 

2.3.16.1 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 milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, bij een oppervlakte van het te 

bebouwen perceel: 

2.3.16.1.1 van minder dan 400 m2
        €   76,35 

2.3.16.1.2 van 400 m 2 en meer       € 152,80 

2.3.16.2 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 archeologisch  

              bodemrapport wordt beoordeeld      € 513,00 

 

Nieuw artikel 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport  

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  

verkennend onderzoek:             € 202,65 

nader onderzoek              € 405,35 

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport  

bureauonderzoek           € 266,80  

vervolg onderzoek         € 537,10 

 

Toelichting 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verkennend en nader onderzoek. Volgend punt is de 

verschillen in tarieven. Kostendekkend: verkennend onderzoek € 441,20 en nader onderzoek 

€ 882,35. Voorstel is om van uit te gaan van de twee gehanteerde tarieven en deze 

geleidelijk op kostendekkend niveau te brengen.  

Wat betreft archeologisch onderzoek, wordt onderscheid gemaakt in bureauonderzoek en 

vervolgonderzoek. Kostendekkende tarieven hiervoor zijn gelijk aan de 2 verschillende 

milieukundige onderzoeken (€ 441,20 en € 882,35). Voorgesteld wordt om ook deze tarieven 

geleidelijk te verhogen naar kostendekkende tarieven.   

 

 

12. Aanpassing tarief  

2.3.18.1 

 

Huidig artikel  

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

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: 

 

2.3.18.1.1 

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen  

moet afgeven          € 2.416,00 
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Nieuw artikel 

 

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: 

 

2.3.18.1.1 

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen  

moet afgeven          € 1812,00 

 

 

Toelichting 

Het tarief van Beemster (€ 2.416,00) is vele malen hoger dan andere gemeenten (bedragen 

van vergelijkbare gemeenten liggen tussen € 152,00 en € 562,50 Het huidige werkproces 

rondom deze verklaring van geen bedenkingen leent zich er momenteel echter niet voor om 

het tarief in één keer naar een vergelijkend bedrag te verlagen. Wel willen we dit  proces 

efficiënter gaan inrichten en in de komende jaren gaan implementeren. Om deze reden wordt 

voorgesteld het bedrag stapsgewijs te verlagen, op eenzelfde wijze als de verhogingen 

(verdeling over 3 jaar). De verwachting is dat over 3 jaar € 562,50 een kostendekkend tarief 

is.  

 

 

Tekstuele aanpassing  

2.4.1 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 4. Vermindering 

 

2.4.1 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. 

 

Nieuw artikel 

2.4.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan 

door een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2  waarop de eerstgenoemde aanvraag 

betrekking heeft worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven 

leges op grond van artikel 2.2 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling 

nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in 

hoofdstuk 3. 

 

Toelichting 

Formulering aangepast passend bij conceptaanvraag en: Om te voorkomen dat leges voor 

advies teruggevraagd worden, waar dat niet kan, vermindering beperkt tot alleen de 

conceptaanvraag.   
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13. Aanpassing percentages 

2.5.1 t/m 5.5.1.3  

Huidige artikelen: 

 

2.5.1 

Teruggaaf als gevolg van intrekking 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, 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: 

 

2.5.1.1 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in 

behandeling nemen ervan         90% 

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

 

 

2.5.1.2 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en langer na het in behandeling nemen 

ervan           70% 

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

 

2.5.1.3 

indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit 

van het college van burgemeester en wethouders buiten behandeling wordt gelaten  80% 

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

 

Nieuwe artikelen 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking 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, 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: 

 

2.5.1.1  

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling 

nemen ervan:          60% 

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

 

 

2.5.1.2 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn na 4 weken na het in behandeling 

nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning:    30% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 
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2.5.1.3 

indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit 

van het college van burgemeester en wethouders buiten behandeling wordt gelaten  40% 

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

 

Toelichting 

De percentages van teruggaven zijn erg hoog, vaak is er al aardig wat werk verricht.  

Voorgesteld wordt daarom de percentages te verlagen.  

 

 

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn      

Hoofdstuk 1.   Horeca          

 

14. Aanpassing tarief  

3.1.1 

Huidig artikel 

3.1.1 

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en 

Horecawet          € 215,00 

 

Nieuw tarief 

€ 348,00 

 

 

Toelichting 

Tarief erg laag in  verhouding tot de werkzaamheden. Tarief geleidelijk verhogen naar 

kostendekkend tarief. (€ 587,30) 

 

15. Aanpassing tarieven  

3.1.3, 3.1.4 

Huidige artikelen 

3.1.3 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet  € 37,20 

  

3.1.4 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld 

         in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en horecawet   € 37,20 

       

3.1.5 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld 

        in artikel 35 van de Drank- en Horecawet       € 37,20  

 

Nieuwe tarieven € 54,55 

 

Toelichting 

Tarieven in vergelijking met kostendekkende tarieven laag. Tarieven geleidelijk verhogen 

naar kostendekkende tarieven (€ 85,00)  
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  

 

16. Aanpassing artikelen en tarieven 

3.2 t/m 3.2.5 

Huidige artikelen 

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

van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van 

de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012: 

 

3.2.1 voor een evenement zonder commercieel karakter    € 18,20 

 

3.2.2  voor een evenement met een commercieel karakter met minder 

          dan 1.000 bezoekers of deelnemers      € 183,40 

 

3.2.3  voor een evenement met een commercieel karakter met 

          1.000 of meer bezoekers of deelnemers       € 428,10 

 

3.2.4  voor een jaarlijks terugkerend evenement met een commercieel 

          karakter met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers     € 1.078,45 

 

3.2.5  voor een incidenteel evenement met een commercieel 

           karakter met 5000 of meer bezoekers of deelnemers     € 3.235,75 

 

Nieuwe artikelen  

 

3.2.1 voor een evenement met maximaal 500 bezoekers of deelnemers   € 70,25 

 

3.2.2  voor een evenement met 500 tot 1.000 bezoekers of deelnemers  € 188,90 

 

3.2.3  voor een evenement met 1.000 of meer bezoekers of deelnemers   € 440,90 

 

3.2.4  voor een jaarlijks terugkerend evenement met meer dan 

         5.000 bezoekers of deelnemers        € 1.180,80 

 

3.2.5  voor een incidenteel evenement met 5000 of meer bezoekers 

          of deelnemers          € 3.332,80 

 

Toelichting 

Het behandelen van een aanvraag voor een evenement met of zonder commercieel karakter 

brengt veel werk met zich mee . Het tarief dekt de kosten bij lange na niet.  

Voorgesteld wordt geen onderscheid meer te maken tussen commercieel en niet 

commercieel karakter, daar dit voor de afhandeling niet van belang is. Vaak wordt door 

commerciële bedrijven wel verdiend op evenementen, georganiseerd door stichtingen. 

Logischer is de stichting dit te laten verrekenen met commerciële bedrijven.  
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Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen 

 

17. Aanpassing tarieven en artikel 

Huidige artikelen 

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

van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 

Beemster 2012 (seksinrichtingen) met betrekking tot: 

 

3.3.1.1 het exploiteren van een escortbedrijf      € 126,55  

3.3.1.2  het exploiteren van een seksinrichting niet zijnde prostitutiebedrijf  € 373,80 

3.3.1.3  het exploiteren van een prostitutiebedrijf       € 617,50 

 

Nieuwe tarieven 

3.3.1.1 het exploiteren van een escortbedrijf      € 126,55  

3.3.1.2  het exploiteren van een seksinrichting niet zijnde prostitutiebedrijf  € 373,80 

3.3.1.3  het exploiteren van een prostitutiebedrijf       € 617,50 

 

Nieuwe artikelen 

3.3.1.1 het exploiteren van een escortbedrijf of van een prostitutiebedrijf   € 920,00  

3.3.1.2  het exploiteren van een seksinrichting niet zijnde prostitutiebedrijf  € 747,40 

3.3.1.3  vervallen 

 

Toelichting 

De leges dekken de kosten niet, dit geldt met name bij de escortbedrijven. Voorgesteld wordt 

de leges voor het escortbedrijf gelijk stellen aan die van het prostitutiebedrijf en beide 

geleidelijk te verhogen naar kostendekkende tarieven (€ 1531 euro). Dit is voor de 

escortbedrijven een hoge stijging, maar gezien werkzaamheden (bv in het kader van BIBOB)  

wel gerechtvaardigd.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Behoort bij raadsvoorstel d.d. 11 oktober 2016, nummer 1319135  

(belastingmaatregelen 2017) 
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