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 Titel 1Titel 1Titel 1Titel 1    Algemene dienstverleningAlgemene dienstverleningAlgemene dienstverleningAlgemene dienstverlening  

 Hoofdstuk 1 Burgerlijke standHoofdstuk 1 Burgerlijke standHoofdstuk 1 Burgerlijke standHoofdstuk 1 Burgerlijke stand     

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van 
een partnerschap op: 

 

1.1.1.1 maandag tussen 09.30 en 12.00 uur 269,00 

1.1.1.2 dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur 269,00 

1.1.1.3 maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur 269,00 

1.1.1.4 zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur 572,50 

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een registratie van een 
partnerschap in een huwelijk: 

 

1.1.2.1 in de raadzaal van het gemeentehuis hetzelfde bedrag als aangegeven 
onder 1.1.1 

 

1.1.2.2 in een andere ruimte in het gemeentehuis op de tijden die zijn genoemd 
onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3 

 
56,75 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van 
een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, 
van het Burgerlijk Wetboek 

 
 

346,50 

1.1.4 Bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in 
het museum Betje Wolff (Middenweg 178), in het informatiecentrum en 
het agrarisch museum (Middenweg 185) of in het Heerenhuis (Rijperweg 
83) wordt het tarief als bedoeld onder 1.1.1 verhoogd met 

 
 
 

247,50 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige bij de voltrekking van 
een huwelijk of registratie van een partnerschap door een medewerker van 
de gemeente Beemster, per getuige 

 
 

16,90 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapsboekje 

 
15,80 

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de 
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 
11,60 

1.1.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
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. 

 

 Hoofdstuk 2 ReisdocumentenHoofdstuk 2 ReisdocumentenHoofdstuk 2 ReisdocumentenHoofdstuk 2 Reisdocumenten     

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

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 

 
48,70 * 

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal 
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 
(zakenpaspoort) 

 
48,70 * 

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon 
die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 

 
 

48,70 * 

1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 
1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe 
reisdocument 

 
9,30 * 

1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker 
in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 
1.2.1.3 

 
21,80 * 

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan 
personen in de leeftijd tot en met dertien jaar 

 
30,00 * 

1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan 
personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 

 
40,05 * 

1.2.1.8 indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, 
welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, 
wordt het ter zake verschuldigde bedrag verhoogd met 

 
 

18,10 

1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 
alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd 
met een bedrag van 

 
 

45,90 * 
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1.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering 
van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 
en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, 
slechts één keer per reisdocument berekend. 

 

1.2.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering 
vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 

 
21,80 * 

 Hoofdstuk 3 RijbewijzenHoofdstuk 3 RijbewijzenHoofdstuk 3 RijbewijzenHoofdstuk 3 Rijbewijzen     

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

 
34,50 

1.3.2 indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk 
document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, wordt het 
ter zake verschuldigde bedrag verhoogd met 

 
 

18,10 

1.3.3 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 
vermeerderd met 

 
33,50 * 

 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevenspersoonsgegevenspersoonsgegevenspersoonsgegevens 

 

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking 
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden 
geraadpleegd. 

 

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

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 6,70 

1.4.2.2 In afwijking van het voorgaande onderdeel bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens 
als bedoeld in artikel 10, tweede lid van het Besluit gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens 

 
 
 

2,25 * 

1.4.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in artikel 79 Wet GBA 

 
16,90 

1.4.3 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 
11,60 

 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister <geen onderdelen>Verstrekkingen uit het Kiezersregister <geen onderdelen>Verstrekkingen uit het Kiezersregister <geen onderdelen>Verstrekkingen uit het Kiezersregister <geen onderdelen>     

 Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming 
persoonsgegevenspersoonsgegevenspersoonsgegevenspersoonsgegevens 

 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 

 

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina 
met een maximum per bericht van 

0,23 * 
4,50 * 

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s 22,50 * 

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier 4,50 * 

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 

 
22,50 * 

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 
en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt 
slechts de hoogste gevraagd. 

 

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als 
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 

 
4,50 * 

 Hoofdstuk 7 BestuursstukkenHoofdstuk 7 BestuursstukkenHoofdstuk 7 BestuursstukkenHoofdstuk 7 Bestuursstukken     

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

 

1.7.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting 41,50 

1.7.1.2  een afschrift van de gemeenterekening 41,50 

1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken 
behorende bij de raads- en commissievergaderingen (exclusief 
begrotingsstukken en inclusief de besluitenlijsten van de vergaderingen): 

 

1.7.2.1 wanneer de stukken worden opgehaald uit het gemeentehuis 199,40 

1.7.2.2 wanneer de stukken worden toegezonden 269,00 
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1.7.2.3 Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, 
wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar 
tijdsgelang vastgesteld. 

 

 Hoofdstuk 8 VastgoedinformatieHoofdstuk 8 VastgoedinformatieHoofdstuk 8 VastgoedinformatieHoofdstuk 8 Vastgoedinformatie     

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 

 

1.8.1.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke 
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen 

 
 

10,40 

1.8.1.2 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken 
van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen 

 
 
 
 

10,40 

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

 

1.8.2.1 objectgegevens voor de verkoop van de woning 23,20 

1.8.2.2 bodeminformatie over een perceel 23,20 

 Hoofdstuk 9 Overige publiekszakenHoofdstuk 9 Overige publiekszakenHoofdstuk 9 Overige publiekszakenHoofdstuk 9 Overige publiekszaken     

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

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30,05 * 

1.9.2 tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn 6,70 

1.9.3 tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap 6,70 

1.9.4 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 6,70 

1.9.5 tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 
tarief is opgenomen, per pagina 

 
 

6,70 

 Hoofdstuk 10 GemeentearchiefHoofdstuk 10 GemeentearchiefHoofdstuk 10 GemeentearchiefHoofdstuk 10 Gemeentearchief     

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in 
het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed 
kwartier 

 
11,60 

 Hoofdstuk 11 HuisvestingswetHoofdstuk 11 HuisvestingswetHoofdstuk 11 HuisvestingswetHoofdstuk 11 Huisvestingswet     

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

1.11.1 tot het inschrijven in een register van geïnteresseerden voor een 
nieuwbouwkoopwoning of een bouwkavel 

 
50,00 

1.11.2  tot het verlengen van de registratie bedoeld in onderdeel 1.11.1 met een 
jaar 

20,00 

1.11.3 tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke 
onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als 
bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 

 
 

26,00 

1.11.4 tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte 
met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, 
van de Huisvestingswet 

 
 

26,00 

1.11.5 tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, 
eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet 

 
 

26,00 

 Hoofdstuk 12 LeegstandwetHoofdstuk 12 LeegstandwetHoofdstuk 12 LeegstandwetHoofdstuk 12 Leegstandwet     

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

1.12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de 
Leegstandwet 

 
9,70 

1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte 
als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet 

 
9,70 

 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie <geen onderdelen>Gemeentegarantie <geen onderdelen>Gemeentegarantie <geen onderdelen>Gemeentegarantie <geen onderdelen>     

 Hoofdstuk 14 MarktstandplaatsenHoofdstuk 14 MarktstandplaatsenHoofdstuk 14 MarktstandplaatsenHoofdstuk 14 Marktstandplaatsen     

1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de 
Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 
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(standplaatsvergunning): 

1.14.1 geldig voor één dag 23,20 

1.14.2 geldig voor één week 28,60 

1.14.3 geldig voor één maand:  

1.14.3.1 gedurende één dag per week 51,90 

1.14.3.2 gedurende meer dagen per week 73,65 

1.14.4 geldig voor één jaar:  

1.14.4.1 gedurende één dag per week 113,25 

1.14.4.2 gedurende meer dagen per week 141,70 

 Hoofdstuk 15 WinkeltijdenwetHoofdstuk 15 WinkeltijdenwetHoofdstuk 15 WinkeltijdenwetHoofdstuk 15 Winkeltijdenwet     

1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet of het 
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet: 

 

1.15.1 voor één dag 31,85 

1.15.2 voor meer dan één dag 63,70 

 Hoofdstuk 16 KansspelenHoofdstuk 16 KansspelenHoofdstuk 16 KansspelenHoofdstuk 16 Kansspelen     

1.16.1 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: 

 

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 56,50 * 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer 
kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat: 
en voor iedere volgende kansspelautomaat: 

 
56,50 * 
34,00 * 

1.16.1.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 
meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd 

 
226,50 * 

1.16.1.4 voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een 
periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste 
kansspelautomaat: 
en voor iedere volgende kansspelautomaat: 

 
226,50 * 
136,00 * 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 
kansspelen (loterijvergunning) 

 
 

16,90 

 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 17 Kinderopvang <geen ondKinderopvang <geen ondKinderopvang <geen ondKinderopvang <geen onderdelen>erdelen>erdelen>erdelen>     

 Hoofdstuk 18 TelecommunicatieHoofdstuk 18 TelecommunicatieHoofdstuk 18 TelecommunicatieHoofdstuk 18 Telecommunicatie     

1.18 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en 
wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste 
lid, van de Telecommunicatiewet 

 
 
 

121,30 

1.18.1 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van 
het netwerk, verhoogd met 

 
 

48,00 

1.18.2 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de 
beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de 
Telecommunicatiewet, verhoogd met 

 
 

48,00 

1.18.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de 
kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het 
in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 

 

1.18.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.18.3 is uitgebracht, wordt een 
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor 
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoerHoofdstuk 19 Verkeer en vervoerHoofdstuk 19 Verkeer en vervoerHoofdstuk 19 Verkeer en vervoer     

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

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

 
16,90 

1.19.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het 
Voertuigreglement 

 
31,00 * 
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1.19.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  

1.19.2.1 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BAWB) 

 
 

92,05 

1.19.2.2 tot het verlengen van de geldigheid van een document als bedoeld in 
1.19.2.1 

30,70 

1.19.2.3 tot het vervangen van een document als bedoeld in 1.19.2.1 in geval van 
verlies, diefstal, beschadiging of slijtage 

 
30,70 

 Hoofdstuk 20 DiversenHoofdstuk 20 DiversenHoofdstuk 20 DiversenHoofdstuk 20 Diversen     

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

 

1.20.1.1 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen: 

 

1.20.1.1.1 per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit 0,20 

1.20.1.1.2 per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit 0,40 

1.20.1.1.3 per pagina op papier van A4-formaat in kleur 0,50 

1.20.1.1.4 per pagina op papier van A3-formaat in kleur 1,00 

1.20.1.2 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

 
16,90 

1.20.1.3 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten 
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

 
 

5,80 

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

1.20.2.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de 
Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 (plaatsen van 
voorwerpen op of aan de weg) 

 
 

23,20 

   

 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunningomgevingsvergunningomgevingsvergunningomgevingsvergunning 

 

 Hoofdstuk 1 BegripsomschrijvingenHoofdstuk 1 BegripsomschrijvingenHoofdstuk 1 BegripsomschrijvingenHoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen     

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of 
voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of 
zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: 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. 

 

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

 

2.1.3 In deze titel 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. 

 

 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraagHoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraagHoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraagHoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag     

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
conceptaanvraag (principeverzoek of schetsplan): 

 

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een 
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 

 
56,75 

2.2.2.1 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 56,75 

2.2.2.2 Wanneer een conceptaanvraag wordt beoordeeld door de 
welstandscommissie, wordt het bedrag bedoeld in 2.2.2.1 verhoogd met 
 

 
259,50 
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 Hoofdstuk 3 OmgevingsvergunningHoofdstuk 3 OmgevingsvergunningHoofdstuk 3 OmgevingsvergunningHoofdstuk 3 Omgevingsvergunning     

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde 
leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project 
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en 
de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de 
aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en 
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze 
titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

2.3.1 BouwactiviteitenBouwactiviteitenBouwactiviteitenBouwactiviteiten     

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: 

 

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen: 
van de bouwkosten, met een minimum van: 

3%, 
56,75 

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen: 
van de bouwkosten, met een minimum van 

2,55% 
6.000,00 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 
van de bouwkosten, met een minimum van 

2,25% 
12.750,00 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen: 
van de bouwkosten, met een minimum van 

2% 
22.500,00 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen: 
van de bouwkosten, met een minimum van 

1,5% 
40.000 

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 om 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 
van de bouwkosten, met een minimum van: 
en met een maximum van : 

 
 
 
 

1,5% 
40.000,00 
60.000,00 

 Extra welstandstoets  

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: 

 
 
 

51,90 

 Verplicht advies agrarische commissie  

2.3.1.3 Indien voor de beoordeling van de aanvraag bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 
een advies van een agrarische beoordelingscommissie nodig is, worden de 
in dit hoofdstuk vermelde tarieven verhoogd met de productiekosten. Een 
begroting van deze kosten wordt voorafgaande aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Voor de 
toepassing van de vorige volzin wordt de aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de 
kosten aan de aanvrager is medegedeeld. Indien de werkelijke kosten 
minder bedragen dan de geraamde kosten, wordt teruggaaf verleend. 

 

 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: 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 

 
 

10% 

2.3.2 AanlegactiviteitenAanlegactiviteitenAanlegactiviteitenAanlegactiviteiten     

2.3.2.1 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 

 
 

147,45 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteitbouwactiviteitbouwactiviteitbouwactiviteit    

 

 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, 
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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) 

 
445,50 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van 
toepassing is (buitenplanse kleine afwijking) 

 
445,50 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van 
toepassing is (buitenplanse afwijking) 

 
2.241,50 

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

 
816,00 

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

 
2.241,50 

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 (afwijking van provinciale 
regelgeving); 

 
 
 

2.241,50 

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) 

 
 
 

2.241,50 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is 
(afwijking van voorbereidingsbesluit). 

 
816,00 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 
bouwactiviteitbouwactiviteitbouwactiviteitbouwactiviteit    

 

 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 van 
toepassing is (binnenplanse afwijking): 

 
445,50 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van 
toepassing is (buitenplanse kleine afwijking): 

 
445,50 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van 
toepassing is (buitenplanse afwijking): 

 
2.241,50 

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

 
816,00 

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is 
(afwijking van exploitatieplan): 

 
2.241,50 

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) 

 
 
 

2.241,50 

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): 

 
 
 

2.241,50 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

 
816,00 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brIn gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brIn gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brIn gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheidandveiligheidandveiligheidandveiligheid     

 Indien de aanvraag om 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 191,10 

2.3.5.2 indien de nuttige vloeroppervlakte 500 m2 tot en met 1.500 m2 bedraagt 380,50 

2.3.5.3 indien de nuttige vloeroppervlakte meer dan 1.500 m2 bedraagt 
 
 

952,50 
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2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsActiviteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsActiviteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsActiviteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads---- of  of  of  of 
dorpsgezichdorpsgezichdorpsgezichdorpsgezichtentententen 

 

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 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 95,55 

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

 
161,35 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsSloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsSloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsSloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads---- of  of  of  of 
dorpsgezichtdorpsgezichtdorpsgezichtdorpsgezicht 

 

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

 
56,75 

2.3.8 Aanleggen of veranderen wegAanleggen of veranderen wegAanleggen of veranderen wegAanleggen of veranderen weg     

2.3.8.1 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 
Beemster 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het 
tarief 

 
 
 
 
 

121,30 

2.3.9 Uitweg/inritUitweg/inritUitweg/inritUitweg/inrit     

2.3.9.1 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 
Beemster 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het 
tarief 

 
 
 
 
 

121,30 

2.3.10 KappenKappenKappenKappen     

2.3.10.1 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 Beemster 2010 een vergunning of ontheffing is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de 
Wabo, bedraagt het tarief 

 
 
 
 
 

16,90 

2.3.11 Opslag van roerende zakenOpslag van roerende zakenOpslag van roerende zakenOpslag van roerende zaken    <geen onderdelen><geen onderdelen><geen onderdelen><geen onderdelen>     

2.3.12 ProjecteProjecteProjecteProjecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet n of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet n of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet n of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998199819981998    

 

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn 
voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de 
dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

 
 
 
 

56,75 

2.3.12.2 Indien 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 19d, eerste lid, 
van de Natuurbeschermingswet 1998 

 
 
 
 

56,75 

2.3.13 Handelingen in het kaderHandelingen in het kaderHandelingen in het kaderHandelingen in het kader van de Flora van de Flora van de Flora van de Flora---- en Faunawet en Faunawet en Faunawet en Faunawet     

2.3.13.1 Indien de aanvraag om 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 

 
 

56,75 

2.3.14 Andere actAndere actAndere actAndere activiteiteniviteiteniviteiteniviteiten     

 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: 
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2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, 
bedraagt het tarief 

 
 

56,75 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van 
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, 
tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief 

 

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft 56,75 

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft 56,75 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasenOmgevingsvergunning in twee fasenOmgevingsvergunning in twee fasenOmgevingsvergunning in twee fasen     

 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, verhoogd met, 
met een minimum van 

 
 
 

5% 
56,75 

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, verhoogd met, met een 
minimum van 

 
 

5% 
56,75 

2.3.16 Beoordeling bodemrapportBeoordeling bodemrapportBeoordeling bodemrapportBeoordeling 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, bij een oppervlakte van het te bebouwen perceel: 

 

2.3.16.1.1 van minder dan 400 m2 70,85 

2.3.16.1.2 van 400 m2 en meer 141,70 

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 

 
 
 

476,00 

2.3.17 AdviesAdviesAdviesAdvies  

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 (waaronder een 
geluidmeting) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de 
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: 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. 

 

2.3.17.2 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. 

 

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingenVerklaring van geen bedenkingenVerklaring van geen bedenkingenVerklaring van geen bedenkingen     

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 

2.241,50 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen 
moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager 
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meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 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. 

 

 HooHooHooHoofdstuk 4 Verminderingfdstuk 4 Verminderingfdstuk 4 Verminderingfdstuk 4 Vermindering     

2.4.1 Indien de aanvraag om 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 om 
de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 

 

2.4.2 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: 

 

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

10% 

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

20% 

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 
van de voor die activiteiten verschuldigde leges. 

30% 

 Hoofdstuk 5 TeruggaafHoofdstuk 5 TeruggaafHoofdstuk 5 TeruggaafHoofdstuk 5 Teruggaaf     

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

 

 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: 

 

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken 
na het in behandeling nemen ervan 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges; 

 
80% 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en langer na het in 
behandeling nemen ervan 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges; 

 
60% 

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

 
 

70% 

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

 

2.5.2.1 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 26 weken 
na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is 
gemaakt. De teruggaaf bedraagt 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges. 
 
 

 
 
 
 
 
 

50% 
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2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning 
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

 

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

 
 
 

40% 

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. 

 

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf  

 Een bedrag van minder dan 
wordt niet teruggegeven 

56,75 

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  

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

 

 Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunningHoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunningHoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunningHoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning     

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

 
 
 

56,75 

 Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging 
projectprojectprojectproject    

 

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: 

 
 

56,75 

 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteitenHoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteitenHoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteitenHoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten     

2.8.1 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 

 
 

2.241,50 

2.8.2 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 

 
 

2.241,50 

 Hoofdstuk 9 SloopmeldingHoofdstuk 9 SloopmeldingHoofdstuk 9 SloopmeldingHoofdstuk 9 Sloopmelding     

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding 
als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening 

 
56,75 

 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingbeschikkingbeschikkingbeschikking     

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

 
56,75 

   

 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnTitel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnTitel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnTitel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn     

 Hoofdstuk 1 HorecaHoofdstuk 1 HorecaHoofdstuk 1 HorecaHoofdstuk 1 Horeca     

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet  

 
 

199,40 

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het bijschrijven of wijzigen van een leidinggevende 
op een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet 

 
34,50 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als 
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet  

 
34,50 

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet 

 
 

34,50 

3.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:30 van de 
Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 (ontheffing 
sluitingsuur): 

 

3.1.5.1 voor een dag 23,20 

3.1.5.2 voor een jaar 136,00 
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 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of marktenHoofdstuk 2 Organiseren evenementen of marktenHoofdstuk 2 Organiseren evenementen of marktenHoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten     

3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de 
Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 (evenementen): 

 

3.2.1 voor een evenement zonder commercieel karakter 16,90 

3.2.2 voor een evenement met een commercieel karakter met minder dan 1.000 
bezoekers of deelnemers 

 
170,00 

3.2.3 voor een evenement met een commercieel karakter met meer dan 1.000 
bezoekers of deelnemers 

 
397,00 

3.2.4 Voor een jaarlijks terugkerend evenement met een commercieel karakter 
met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers 

1.000,00 

3.2.5 Voor een incidenteel evenement met een commercieel karakter met meer 
dan 5.000 bezoekers of deelnemers 

 
3.000,00 

 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 SeksinrichtingenSeksinrichtingenSeksinrichtingenSeksinrichtingen     

3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de 
Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 (vergunning voor 
seksinrichtingen) met betrekking tot: 

 

3.3.1.1 het exploiteren van een escortbedrijf 117,30 

3.3.1.2 het exploiteren van een seksinrichting, niet zijnde prostitutiebedrijf 346,50 

3.3.1.3 het exploiteren van een prostitutiebedrijf 572,50 

3.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het wijzigen van de vergunning, bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene 
plaatselijke verordening Beemster 2010: 
van de leges bedoeld in 3.3.1.1 t/m 3.3.1.3 

 
 

25% 

 Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimteHoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimteHoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimteHoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte     

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van 
de Huisvestingswet 

 
 

26,00 

 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening <geen onderdelen>Leefmilieuverordening <geen onderdelen>Leefmilieuverordening <geen onderdelen>Leefmilieuverordening <geen onderdelen>     

 Hoofdstuk 6 BrandbeveiligingsverordeningHoofdstuk 6 BrandbeveiligingsverordeningHoofdstuk 6 BrandbeveiligingsverordeningHoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening     

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen 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 63,70 

3.6.2 van 500 m² tot en met 1.500 m² 95,55 

3.6.3 groter dan 1.500 m² 191,10 

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

 

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

 
 

16,90 

 
Toelichting:Toelichting:Toelichting:Toelichting:    
Achter een aantal tarieven staat een *. 
Dit betekent dat deze bedragen worden vastgesteld door het Rijk of dat het Rijk een maximaal te heffen 
bedrag bepaalt. 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2011. 
De griffier van Beemster, 

 
 

C.J. Jonges. 
 
 


