
 
 

Onderwerp 

 
  

: Toelichting op de voorgestelde wijzigingen voor de tarieven van de 

omgevingsvergunningen 

 

Bijlage  : Voorstellen wijzigingen 

 

Inleiding 

In de tarieventabel van de legesverordening Beemster moet een aantal punten voor de 

teams Vergunningen, Beleid en Advies (VBA) en Toezicht en Handhaving (TOH) aangepast 

worden. Er is een aantal voorstellen, welke een essentiële wijziging en keuze betreffen. 

Deze worden hieronder als bespreekpunten benoemd. 

 

Bespreekpunten 

Afgelopen jaar is intensief gewerkt aan het efficiënter maken van de werkprocessen op het 

gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) door deze te stroomlijnen 

en te uniformeren. Daarbij is digitaal werken verder doorgevoerd en geoptimaliseerd. Dit 

heeft gevolgen voor de afhandeling van verzoeken en aanvragen. In een aantal gevallen 

kan de afhandeling efficiënter of sneller plaatsvinden. Daar waar dat het geval is, zijn de 

tarieven daarop aangepast. Aan de andere kant is gebleken dat een aantal tarieven met 

name op het gebied van APV, DHW en bijzondere wetten niet kostendekkend is. De 

tarieven hiervan zijn opgehoogd. 

Bij de hieronder genoemde tarieven (behalve bij artikel 2.2.2) moet nog wel een opslag 

bijkomen ter indexatie voor 2019.  

 

Hieronder volgt een aantal belangrijke wijzigingen: 

 

- Wijziging 1. Tarieven Algemene plaatselijke verordening (APV) en bijzondere 

wetten kostendekkend maken  

Verhoging van tarieven voor bepaalde aanvragen in het kader van de APV en bijzondere  

wetten naar een kostendekkend niveau.  

Wijziging 2. Beoordelen conceptaanvraag/principeverzoek 

Dit artikel wordt ingetrokken vanwege het anders inrichten van het proces vooroverleg. 

Met betrekking tot principeverzoeken is een verdere onderscheid gemaakt tussen 

verzoeken met betrekking welstand, bestemmingsplan en monumenten.  

- Wijziging 3. Tarieven strijdig gebruik 

De tarieven voor de afhandeling van omgevingsvergunningen in het kader van strijdig 

gebruik met en zonder bouwactiviteit zijn zoveel mogelijk gelijk getrokken. De 

afhandeling hiervan is nagenoeg hetzelfde. 

- Wijziging 4. Teruggaaf in geval van weigering omgevingsvergunning 

Er is een artikel toegevoegd waarbij het mogelijk wordt een bepaald deel van de leges 

terug te krijgen als de gemeente een omgevingsvergunning weigert. 

- Wijziging 5. Tarieven Drank- en horecawet (DHW)   

Verhoging van tarieven voor bepaalde aanvragen in het kader van de DHW naar een 

kostendekkend niveau.  
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Bijlage 1. Voorstellen wijzigingen 

 

 

De voorstellen zijn als volgt opgebouwd: 

1. kopje met type wijziging 

2. weergave van het huidige artikel 

3. voorstel nieuw artikel 

4. korte toelichting wijziging 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

 

1. Vervallen hoofdstuk 

1.15, 1.15.1, 1.15.2 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet  

1.15 

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

1.15.1  

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet  €36,50 

1.15.2 

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.51.1 bedoelde ontheffing   €18,20 

 

Vervallen hoofdstuk  

15 

 

Toelichting: 

Dit hoofdstuk is verplaatst naar titel 3 in verband met het arrest van het Europese Hof van 

Justitie van 30 januari 2018, HvJ EU 30-01-2018, C-31/16 (Visser Vastgoed/Appingedam), 

ECLI:EU:C:2018:44, waarin het Hof oordeelt dat detailhandel in goederen een dienst vormt 

in de zin van de Dienstenrichtlijn. 

 

2. Wijziging tarief 

1.16.2 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 16 Kansspelen 

1.16.2 

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

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen 

(loterijvergunning)         €19,40 

 

Gewijzigd tarief 

1.16.2 

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

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen 

(loterijvergunning)         €95,00 
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Toelichting: 

In de praktijk dekt het tarief niet de gemaakte kosten. Tarief wordt verhoogd naar een 

kostendekkend niveau. 

 

3. Wijziging artikel en tarief 

1.19.1 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 

1.19.1 

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

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990         €19,40 

 

Gewijzigd artikel en tarief 

1.19.1 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het krijgen 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens 1990 (inrijverbod): 

a. voor één dag         € 5,90 

b. voor maximaal één week       € 14,50 

c. voor maximaal twee weken       € 23,60 

d. voor een periode langer dan twee weken met een maximale 

geldigheidsduur van één jaar      €99,90 

 

Toelichting: 

De afhandeling van een aanvraag voor meer dan twee weken neemt veel meer tijd in beslag 

dan een aanvraag voor minder dan twee weken. Tarief wordt verhoogd naar een 

kostendekkend niveau.  

 

4. Wijzigen tarief 

1.20.2, 1.20.2.1 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 20 Diversen 

1.20.2. 

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

1.20.2.1 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke 

verordening Beemster 2012 (plaatsen van voorwerpen op of aan de weg) €26,60 

 

Gewijzigd tarief 

1.20.2.1 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke 

verordening Beemster 2012 (plaatsen van voorwerpen op of aan de weg) €90,40 

 

Toelichting: 

In de praktijk dekt het tarief niet de gemaakte kosten. Tarief wordt verhoogd naar een 

kostendekkend niveau. 
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5. Toevoegen artikel 

1.20.2.2 

Hoofdstuk 20 Diversen 

1.20.2.2 

als bedoeld in artikel 5.18 van de APV met betrekking tot: 

a. 

het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van 

maximaal twee weken        € 74,90 

b. 

het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van langer 

dan twee weken         € 187,95 

 

Toelichting: 

Op basis van artikel 5.18 van de APV is voor het innemen of hebben van een standplaats 

een vergunning nodig. Voor het in behandeling van zo’n aanvraag wordt leges in rekening 

gebracht. 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 

omgevingsvergunning 

 

D. 

 

6. Tekstuele aanpassing 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

 

Huidige hoofdstuk 

Hoofdstuk 2  Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

 

Nieuw hoofdstuk 

Hoofdstuk 2 Beoordelen principe-verzoek/pre-advies 

 

7. Vervallen artikel 

2.2 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag/principe-uitspraak 

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: 

bij een functiewijziging        € 328,95 

bij een bouwsom minder dan € 100.000      € 328,95 

bij een bouwsom van € 100.000 tot €250.000     € 1.643,70 

bij een bouwsom van € 250.000 tot en met €500.000    € 2.195,00 

bij een bouwsom boven de € 500.000      € 2.741,20 

 

Artikel vervallen 

2.2 
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Toelichting: 

Als gevolg van gewijzigde werkprocessen is het niet mogelijk om conceptaanvragen bij de 

gemeente in te dienen. Hierdoor kan dit artikel komen te vervallen. 

 

8. Tekstuele wijziging 

2.2.1 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

 

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           €210,00 

 

Gewijzigd artikel 

Hoofdstuk 2 Beoordelen principe-verzoek/pre-advies 

2.2.1  

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principe-verzoek bestemmingsplan in 

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

de Wabo vergunbaar is, bedraagt        €210,00 

 

9. Tekstuele wijziging en wijziging tarief 

2.2.2 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag/principe-uitspraak 

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:          €210,00 

1. Bij bouwkosten tot €20.000         

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

bouwsom met een minimumtarief van € 210,00 en een 

maximumtarief van € 1287,50 

 

Gewijzigd artikel en tarief 

Hoofdstuk 2 Beoordelen principe-verzoek/pre-advies 

2.2.2 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de 

welstandscommissie, bedraagt:       €40,001 

1. Bij bouwkosten tot €20.000 wordt het tarief verhoogd met   €40,001 

2. Bij een bouwkosten boven de € 20.000 wordt het tarief verhoogd 

met 0,25% van de van de bouwkosten tot een maximumtarief van €2.250 

 

  

                                                
1
 Niet indexeren 
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10. Toevoegen artikel 

2.2.3 

 

Nieuw artikel 

Hoofdstuk 2 Beoordelen principe-verzoek/pre-advies 

2.2.3 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de 

erfgoedcommissie, bedraagt:       €150,00  

 

Toelichting: 

Indien er een principe-verzoek bij de gemeente wordt gedaan met betrekking tot 

monumenten, is het noodzakelijk dat deze wordt voorgelegd aan de erfgoedcommissie. 

Hiervoor worden kosten gerekend.  

 

11. Vervallen artikel 

2.3.1.2 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3.1.2 Extra welstandsadvies 

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       €42,60 

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

de bouwsom tot een maximumtarief van € 2317,50 

 

Artikel vervallen 

2.3.1.2 

 

Toelichting: 

De kosten voor de afhandeling van het welstandsadvies zijn meegenomen in het tarief 

onder 2.3.1.1. 

 

12. Wijziging artikel, vervallen artikel en wijziging tarieven 

2.3.3 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3.3 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: 

2.3.3.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo van toepassing is 

(binnenplanse afwijking)        €618,30 

2.3.3.2 
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indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse kleine afwijking)       €618,30 

2.3.3.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse afwijking)        €8.690,00 

2.3.3.4 

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking) 

€1.133,00 

2.3.3.5 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

exploitatieplan)         €8.690,00 

2.3.3.6 

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 van toepassing is (afwijkingvan provinciale 

regelgeving);          €8.690,00 

2.3.3.7 

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 van toepassing is (afwijking van 

nationale regelgeving)        €8.690,00 

2.3.3.8 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

voorbereidingsbesluit).        €1.133,00 

 

Gewijzigde artikelen en tarieven 

2.3.3 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: 

2.3.3.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo van toepassing is 

(binnenplanse afwijking)        €383,50 

2.3.3.2 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse kleine afwijking)       €383,50 

2.3.3.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 

(buitenplanse afwijking): 

van het op grond van het onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag 25% 

2.3.3.4 

vervallen 

2.3.3.5 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 

exploitatieplan): 

van het op grond van het onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag 25% 

2.3.3.6 
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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 van toepassing is (afwijking van provinciale 

regelgeving);          €383,50 

2.3.3.7 

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 van toepassing is (afwijking van 

nationale regelgeving)        €383,50 

2.3.3.8 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

voorbereidingsbesluit).        €383,50 

 

Toelichting:  

Naar schatting gaat het in ongeveer 80% van de afwijkingen om kleine afwijkingen. Door 

aanpassing van werkprocessen kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Hierdoor 

kunnen bepaalde tarieven naar beneden worden bijgesteld. Voor de complexe aanvragen 

die de gemeente afhandelt, is een percentage van de bouwleges opgenomen. Voor de 

complexe aanvragen die andere overheidsinstanties afhandelen, geldt het tarief alleen voor 

dat deel wat de gemeente afhandelt. 

Verder is artikel 2.3.3.4 door wijziging van de Wabo komen te vervallen. Tijdelijke 

afwijkingen vallen nu onder de artikelen 2.3.3.1 of 2.3.3.2 van de legesverordening. 

 

13.  Wijziging tarieven en vervallen artikel 

2.3.4 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning 

2.3.4 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: 

2.3.4.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo van toepassing is 

(binnenplanse afwijking):        €511,80 

2.3.4.2 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse kleine afwijking):       €511,80 

2.3.4.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse afwijking):        €2.574,10 

2.3.4.4 

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo van toepassing is 

(tijdelijke afwijking)         €937,60 

2.3.4.5 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

exploitatieplan):         €2.574,10 

2.3.4.6 
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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 van toepassing is (afwijking van 

provinciale regelgeving)        €2.574,10 

2.3.4.7 

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 van toepassing is (afwijking van 

nationale regelgeving):        €2.574,10 

2.3.4.8 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

voorbereidingsbesluit):        €937,60 

 

Gewijzigde tarieven en vervallen artikel 

2.3.4 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: 

2.3.4.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo van toepassing is 

(binnenplanse afwijking):        €383,50 

2.3.4.2 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse kleine afwijking):       €383,50 

2.3.4.3 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo van toepassing is 

(buitenplanse afwijking):        €8.690,00 

2.3.4.4 

vervallen 

2.3.4.5 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

exploitatieplan):         €1.498,20 

2.3.4.6 

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 van toepassing is (afwijking van 

provinciale regelgeving)        €383,50 

2.3.4.7 

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 van toepassing is (afwijking van 

nationale regelgeving):        €383,50 

2.3.4.8 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo van toepassing is (afwijking van 

voorbereidingsbesluit):        €383,50 
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Toelichting:  

Door uniformering van werkwijzen zijn bepaalde tarieven gelijk getrokken met activiteiten 

waarbij sprake is van planologisch strijd gebruik zonder bouwactiviteit. Daarnaast is artikel 

2.3.4.4 door wijziging van de Wabo komen te vervallen. Tijdelijke afwijkingen vallen nu 

onder de artikelen 2.3.3.1 of 2.3.3.2 van de legesverordening. 

 

 

14. Tekstuele wijzigingen en wijziging tarieven 

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 bruto vloeroppervlakte minder dan 500 m2 bedraagt   €219,50 

2.3.5.1 

indien de bruto vloeroppervlakte 500 m2 tot en met 1.500 m2 bedraagt  €436,80 

2.3.5.2 

indien de bruto vloeroppervlakte meer dan 1.500 m2 bedraagt   €1.094,20 

 

Gewijzigd 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:         €1.094,20

    

Toelichting 

Door de Rijksoverheid ingeslagen weg om de regeldruk te verminderen, komen steeds meer 

vergunning plichtige objecten onder meldingsplicht te vallen. Het aandeel vergunning 

plichtige objecten is drastisch afgenomen. Daarnaast worden steeds meer wijzigingen 

doorgegeven door middel van een revisie. Hiervoor wordt geen leges geheven. Er is 

daarom gekozen om nog maar één tarief te hanteren voor een omgevingsvergunning 

gebruik in relatie tot brandveiligheid. 

 

15. Wijziging tarieven 

2.3.6.1.1 en 2.3.6.2 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 

dorpsgezichten 

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:      €496,90 
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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:   €496,90 

 

Gewijzigde tarieven 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 

dorpsgezichten 

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:      €210,00 

 

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:   €210,00 

 

Toelichting: 

Tarieven zijn naar beneden bijgesteld, omdat de kosten voor advisering door de 

erfgoedcommissie in een aparte artikel zijn opgenomen. 

 

16. Wijzigen tarieven 

2.3.12.1 en 2.3.13.1 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3.12 Natura 2000-activiteiten 

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 omgevingsrecht 

(Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in 

de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 

bedoelde activiteiten:         €320,65 

 

2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten) 

2.3.13.1 

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 
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(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:          €320,65 

 

 

Gewijzigde tarieven  

2.3.12 Natura 2000-activiteiten 

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 omgevingsrecht 

(Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in 

de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 

bedoelde activiteiten:         €210,00 

 

2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten) 

2.3.13.1 

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:          €210,00 

 

Toelichting: 

Vanwege gewijzigde werkproces wordt minder tijd besteed aan de afhandeling van 

dergelijke aanvragen. De tarieven zijn als gevolg hiervan naar beneden bijgesteld. 

 

17. Vervallen artikelen  

2.3.16, 2.3.16.1, 2.3.16.1.1, 2.3.16.2 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport 

 

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: 

 

2.3.16.1.1 

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport, 

- verkennend onderzoek        €210,00 

- nader onderzoek         €280,00 

 

2.3.16.2 

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, 

- bureauonderzoek         €325,20 

- vervolgonderzoek         €653,10 
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Artikelen vervallen 

2.3.16 
2.3.16.1 

2.3.16.2 

 

Toelichting 

Vanwege verdergaande digitalisering is het werkproces efficiënter. Gelet hierop is besloten 

geen kosten in rekening te brengen voor de beoordeling van bodemrapporten. 

 

18. Vervallen artikel  

Hoofdstuk 4 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1 

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

een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2, waarop de 

eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden 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. 

 

Artikel vervallen 

2.4.1  

 

Toelichting: 

Vanwege aanpassing van werkprocessen is de beoordeling van conceptaanvragen komen 

te vervallen.  

 

 

19. Wijziging artikelen 

2.5.1.1 en 2.5.1.2 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1.1 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier 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 vier 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; 

 

Gewijzigde artikelen 

2.5.1.1 

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

behandeling nemen ervan: 50% 
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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: 25% 

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

 

Toelichting: 

Doordat de werkwijze is om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen, wordt over het 

algemeen de eerste 4 weken veel tijd besteed aan afhandeling van de aanvraag. Hierdoor 

zijn de betreffende percentages van teruggaaf naar beneden bijgesteld.  

 

20. Toevoegen artikelen 

2.5.3, 2.5.3.1, 2.5.3.2 

 

Nieuwe artikelen 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, 

aanleg-,planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten 

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als 

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op 

teruggaaf van een deel van de leges. 

De teruggaaf bedraagt: 20% 

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. 

 

Toelichting: 

In de praktijk blijkt dat de gemeente een aanvraag pas kan weigeren als een beoordeling 

van de aanvraag heeft plaatsgevonden. Op alle relevante onderdelen vindt toetsing plaats. 

Het werk is grotendeels gedaan, behalve het toezicht op de activiteit. De teruggaaf is 

daarom begrensd tot 20%.  

 

21. Vervallen en toevoegen artikel 

2.5.1.3 en 2.5.6 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

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% 

 

Vervallen artikel 

2.5.1.3 

 

Toevoegen artikel 

2.5.6 Niet behandelen aanvraag 
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Indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit 

van het college van burgmeester en wethouders buiten behandeling wordt gelaten, wordt 

het volgende bedrag in rekening gebracht      €210,00 

 

Toelichting: 

Als bij de behandeling van de aanvraag blijkt dat deze niet in behandeling kan worden 

genomen (door onvolledigheid, buiten termijnen) dan wordt een minimumbedrag van €210 

in rekening gebracht. 

 

22. Wijziging artikel en tarief 

2.7 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.7 

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

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe 

wijziging in het project:        €210,00 

 

Gewijzigd artikel en tarief 

2.7 

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

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe 

wijziging in het project: 

Een percentage van 10% van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van 

een bouwactiviteit met een maximumbedrag van € 2650,20. 

 

 

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn      

 

23. Wijziging artikelen en tarieven 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6.1, 3.1.6.2 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 1 Horeca 

3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 

3.1.1 

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 

van de Drank- en Horecawet        €599,35 

3.1.2 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, 

vierde lid van de Drank- en Horecawet      €38,50 

3.1.3 

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

(wijzigen inrichten horecabedrijf)       €86,85 

3.1.4 

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, 

tweede lid van de Drank- en horecawet (wijziging leidinggevende)   
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a. voor één leidinggevende        €86,85 

b. voor elk volgende leidinggevende       €77,25 

3.1.5 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 

van de Drank- en Horecawet        €56,40 

3.1.6 

van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 

(sluitingstijd):  

 

3.1.6.1 

voor een dag          €26,65 

3.1.6.2 

Voor een jaar          €156,25 

 

Gewijzigde tarieven 

3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 

3.1.1 

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 

van de Drank- en Horecawet        €625,70 

3.1.2 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, 

vierde lid van de Drank- en Horecawet      €46,35 

3.1.3 

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

(wijzigen inrichten horecabedrijf)       €141,90 

3.1.4 

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, 

tweede lid van de Drank- en horecawet (wijziging leidinggevende)   

a. voor één leidinggevende        €92,70 

b. voor elk volgende leidinggevende       €79,90 

3.1.5 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 

van de Drank- en Horecawet        €99,90 

3.1.6 

van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 

(sluitingstijd):  

3.1.6.1 

voor een periode van maximaal twee weken     €44,70 

3.1.6.2 

Voor een periode langer dan twee weken met een maximale 

geldigheidsduur van één jaar        €150,00 

 

Toelichting: 

In de praktijk dekken de tarieven niet de gemaakte kosten. Bij de onderdelen 3.1.3 en 3.1.5 

wordt het tarief verhoogd naar een kostendekkend niveau. 
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24. Vervallen onderdeel 

3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 

 

Huidige artikelen 

Hoofdstuk 6 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 

3.6 

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

een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening voor een inrichting met 

een nuttige vloeroppervlakte van: 

 

3.6.1 

kleiner dan 500 m²         €73,25 

3.6.2 

van 500 m² tot en met 1.500 m²       €109,75 

3.6.3 

groter dan 1.500 m²         €219,50 

 

Artikelen vervallen 

3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 

 

Toelichting: 

Vervallen in verband met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen per 1 januari 2018. 

 

25. Toevoegen hoofdstuk onder vernummering van hoofdstuk 6 

3.6 

 

Huidige artikelen (voorheen Titel 1, hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet) 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet  

1.15 

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

1.15.1  

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet  €36,50 

1.15.2 

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.51.1 bedoelde ontheffing   €18,20 

 

Nieuwe artikelen en tarief 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet 

3.6 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verlenen van een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 

182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)   €71,00 

 

Toelichting: 

Dit hoofdstuk is verplaatst van titel 1 naar titel 3 in verband met het arrest van het Europese 

Hof van Justitie van 30 januari 2018, HvJ EU 30-01-2018, C-31/16 (Visser 

Vastgoed/Appingedam), ECLI:EU:C:2018:44, waarin het Hof oordeelt dat detailhandel in 

goederen een dienst vormt in de zin van de Dienstenrichtlijn. 
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In de praktijk dekt het tarief niet de gemaakte kosten. Daarnaast wordt evenveel tijd besteed 

aan het behandelen van aanvraag als een wijziging van een verleende ontheffing. Tarief 

wordt verhoogd naar een kostendekkend niveau. 

 

26. Wijzigen tarief 

3.7 

 

Huidig artikel 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

3.7 

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

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

           €18,80 

 

Gewijzigd tarief 

3.7 

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

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

           €44,50 


