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Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de 

registratie van een partnerschap:  

1.1.1.1 Op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb.nr. 72) op 

maandag (geen feestdag of gelijkgestelde dag) om 9.00 en om 9.30 

uur, uitsluitend in de Maas-, Grens- of spreekkamer van het 

gemeentehuis 

 

 

€     0,00 

1.1.1.2 Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur in de Maas-, 

Grens- of spreekkamer van het gemeentehuis, niet zijnde 1.1.1.1 

 

€ 200,00 

1.1.1.3 Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur in de 

Raadszaal van het gemeentehuis, niet zijnde 1.1.1.1 

 

€ 250,00 

1.1.1.4 Op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur in de Raadszaal van het 

gemeentehuis € 350,00 

1.1.1.5 Op zondag tussen 9.00 en 17.00 uur in de Raadszaal van het 

gemeentehuis € 400,00 

1.1.1.6 Op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 in locatie “De Tiendschuur” te Well € 350,00 

1.1.1.7 Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur op een 

locatie elders in de gemeente Bergen, niet zijnde het gemeentehuis of 

locatie “De Tiendschuur” te Well € 275,00 

1.1.2 Het tarief bedraagt voor aanvullende werkzaamheden  

 Benoemen van een trouwambtenaar voor  één dag € 72,00 

 Benoemen en beëdigen van een trouwambtenaar voor  één dag € 144,00 

 Extra begeleiding door bijzonder ambtenaar burgerlijke stand per uur € 30,00 

 Van gemeentewege beschikbaar stellen van één getuige € 50,00 

 Extra werkzaamheden voor opruimen rijst, confetti e.d. per uur € 25,00 

1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de 

registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 

64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  

 

 

€ 600,00 

1.1.3.1 Het tarief voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk 

waarbij meer personen aanwezig zijn dan het partnerschappaar en de 

ambtenaar burgerlijke stand, is gelijk aan de tarieven van 1.1.1.1 tot 

en met 1.1.3  

1.1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:  

1.1.4.1 Een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering 
€  11,00 

1.1.4.2 De in 1.1.4.1 genoemde leges worden verhoogd indien het 

trouwboekje gekalligrafeerd wordt met  €  25,00 

1.1.5 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de 

registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 

€  20,00 
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1.1.6 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten 

burgerlijke stand gelden het tarief zoals dit is opgenomen in het 

Legesbesluit akten burgerlijke stand.  

1.1.6.1 De in 1.1.6 genoemde leges worden niet geheven indien de stukken 

dienen ten behoeve van een huwelijksvoltrekking of 

partnerschapsregistratie.   

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

1.2.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

dan wel wijzigen van een document als bedoeld in artikel 6, tweede lid, 

onderdelen a tot en met e, van het Besluit Paspoortgelden, gelden de 

betreffende in die onderdelen genoemde maximumtarieven.   

 

1.2.2 Onverminderd het bepaalde in 1.2.1 wordt het tarief genoemd in artikel 6, 

tweede lid, onderdelen a tot en met e, van het Besluit Paspoortgelden 

verhoogd met: 

Indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt 

en dit document eerder bij de aanvraag niet kan worden overgelegd. 

 

 

€ 9,95 

1.2.2.1 De in 1.2.2 genoemde leges worden éénmaal geheven indien gelijktijdig 

meerdere reisdocumenten bij de aanvraag niet kunnen worden 

overgelegd. 

 

1.2.3 De tarieven in 1.2.1  worden naar beneden afgerond op een veelvoud 

van € 0,05  

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

 

€ 32,00 

1.3.2 Bij een spoedlevering wordt het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 

vermeerderd met een bedrag zoals opgenomen is in de Regeling 

spoedprocedure afgifte rijbewijzen 

 

1.3.3 Ingeval bij het vernieuwen of vervangen van een rijbewijs het rijbewijs 

niet kan worden overgelegd wordt het in 1.3.1 genoemde tarief verhoogd 

met 

 

€   9,95 
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de 

onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, 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 ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.4.2.1 Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking €  8,00 

1.4.2.2 Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aangevraagd via de 

website van de gemeente 

€  6,00 

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking 

verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn 

opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 

 

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking  

 

 €  8,00 

1.4.4.1 De in 1.4.2.1 en 1.4.4 genoemde leges worden niet geheven indien de 

stukken dienen ten behoeve van een huwelijksvoltrekking of 

partnerschapsregistratie. 

 

1.4.5 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, 2
e
 lid van het Besluit 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geldt het tarief 

zoals dit opgenomen is in de Regeling gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens artikel 37a, 2
e
 lid. 

 

 

 

 

  

1.4.5.1 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, 5
e
 lid van het Besluit 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geldt het tarief 

zoals dit opgenomen is in de Regeling gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens artikel 37a, 1
e
 lid 

 

 

 

 

 

1.4.6 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de 

gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 

€ 20,00 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

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

tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de 

aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet          €  5,15 
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Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

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  Indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina’s  €   5,60 

1.6.1.1.2  Indien het afschrift bestaat uit 50 tot en met 100 pagina’s € 27,45 

1.6.1.1.3 Indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s € 41,15 

1.6.1.2  bij verstrekking anders dan op papier € 55,40 

   

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

moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 55,40 

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.  

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

1.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van: 

 

 

1.7.1.1.1 Een afschrift van een volledig exemplaar van de begroting met bijlagen en 

onderdelen 

 

€ 60,05 

1.7.1.1.2 Een afschrift van de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting € 16,35 

1.7.1.1.3 Een afschrift van de programmabegroting € 32,70 

1.7.1.1.4 Een afschrift van de bijlagen behorende bij de begroting € 16,35 

1.7.1.2.1 Een afschrift van een volledig exemplaar van de gemeenterekening met 

bijlagen en onderdelen 

 

€ 60,05 

1.7.1.2.2 Een afschrift van de gemeenterekening € 32,70 

   

1.7.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van:  

1.7.2.1.1 De notulen: de ter vaststelling aan het college aangeboden verslaglegging 

van een vorige vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders 

 

 

 

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  3,85 

 - verstrekking op papier per post €  6,85 

1.7.2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor 

een kalenderjaar:  

1.7.2.2.1 Op de notulen als bedoeld onder 1.7.2.1.1  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis € 38,20 

 - verstrekking op papier per post € 68,10 
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1.7.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van:  

1.7.3.1.1 De raadstukken: complete set aan de gemeenteraad gedane voorstellen 

en besluiten met uitzondering van de notulen en de onder 1.7.1 en 1.7.5 

genoemde stukken  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  3,85 

 - verstrekking op papier per post €  6,85 

   

1.7.3.1.2 De notulen van een raadsvergadering: de ter vaststelling aan de 

gemeenteraad aangeboden verslaglegging van een voorgaande 

raadsvergadering  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  3,85 

 - verstrekking op papier per post €  6,85 

   

1.7.3.1.3 De raadsagenda  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  2,05 

 - verstrekking op papier per post 

 €  2,95 

1.7.3.2 Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor 

een kalenderjaar:  

   

1.7.3.2.1 Op de raadstukken als bedoeld onder 1.7.3.1.1  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  38,20 

 - verstrekking op papier per post €  68,10 

   

1.7.3.2.2 Op de notulen als bedoeld onder 1.7.3.1.2  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  38,20 

 - verstrekking op papier per post €  68,10 

   

1.7.3.2.3 Op de raadsagenda als bedoeld onder 1.7.3.1.3  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  19,15 

 - verstrekking op papier per post €  28,70 
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1.7.4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van:  

1.7.4.1.1 Een raadscommissieagenda:  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  2,05 

 - verstrekking op papier per post €  2,95 

   

1.7.4.1.2 De raadscommissienotulen: de ter vaststelling aan de commissie 

aangeboden verslaglegging van een vorige commissievergadering  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  2,05 

 - verstrekking op papier per post €  2,95 

   

1.7.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor 

een kalenderjaar:  

1.7.4.2.1 Op de raadscommissieagenda als bedoeld in 1.7.4.1.1  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  19,15 

 - verstrekking op papier per post €  28,70 

   

1.7.4.2.2 Op de raadscommissienotulen als bedoeld in 1.7.4.1.2  

 - verstrekking op papier op het gemeentehuis €  19,15 

 - verstrekking op papier per post €  28,70 

   

1.7.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van:  

1.7.5.1 Een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening Bergen (L.) €  19,15 

1.7.5.2 Een afschrift van de bouwverordening €  57,25 

1.7.5.3 Een afschrift van de toelichting behorende bij de bouwverordening €  26,10 

1.7.5.4 Een afschrift van de nadere regelen, behorende bij de bouwverordening, 

per regeling 

 

€  11,40 

1.7.5.5 Een afschrift van de exploitatieverordening van de gemeente €  19,15 

1.7.5.6 Een afschrift van een andere dan de onder 1.7.5.1 tot en met 1.7.5.5 

genoemde verordeningen van de gemeente, voor zover daarvoor niet 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen 

 

 

 

€  10,90 

1.7.5.7 Een afschrift van het geldend bestemmingsplan Buitengebied met de 

daarbij behorende gebruiksvoorschriften 

 

€ 198,85 

1.7.5.8 Een afschrift van een ander dan het onder 1.7.5.7 genoemde geldend 

bestemmingsplan met de daarbij behorende gebruiksvoorschriften 

 

€   57,25 

1.7.5.9 Een afschrift van het burgerjaarverslag voor niet-ingezetenen van de 

gemeente Bergen €   10,90 
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Hoofdstuk 8 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

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

1.9.1.1 Tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag gelden de 

tarieven zoals deze zijn opgenomen in de “Regeling leges en afdracht 

vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen 

en rechtspersonen”  

1.9.1.2  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening €   8,00 

1.9.2 Besluit optie- en naturalisatiegelden  

Ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van 

het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dit is opgenomen in het 

Besluit optie- en naturalisatiegelden.  

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

1.10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van naspeuringen in 

de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan 

besteed kwartier 

 

 

€ 20,00 

1.10.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van:  

1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:  

   

1.10.2.1.1 Per pagina op A4 formaat  

1.10.2.1.1.1 Zwart/wit enkelzijdig €  0,35 

1.10.2.1.1.2 Zwart/wit dubbelzijdig €  0,55 

1.10.2.1.1.3 Kleur enkelzijdig €  0,95 

1.10.2.1.1.4 Kleur dubbelzijdig €  1,90 

   

1.10.2.1.2 Per pagina op A3 formaat  

1.10.2.1.2.1 Zwart/wit enkelzijdig €  0,60 

1.10.2.1.2.2 Zwart/wit dubbelzijdig €  0,95 

1.10.2.1.2.3 Kleur enkelzijdig €  1,25   

1.10.2.1.2.4 Kleur dubbelzijdig €  2,20 

   

1.10.2.1.3 Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorende bij de in de 

onder 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, 

per kaart, tekening of lichtdruk, voor ieder daaraan bestede 5 minuten €  4,70 

1.10.2.1.3.1 Het tarief onder 1.10.2.1.3 wordt vermeerderd voor elke kaart, tekening, 

lichtdruk of kopie formaat; per 10 cm lengte van de kopie, met €  0,45 
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1.10.3.1 Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk €  4,75 

1.10.3.1.1 

 

Het tarief bedraagt voor het digitaal aanleveren van archiefstukken op cd-

rom, per cd-rom  € 18,05 

1.10.3.1.2 

 

Het tarief bedraagt voor het scannen van archiefstukken waaraan tot 15 

minuten tijd is besteed € 15,45 

1.10.3.1.3 Het tarief onder 1.10.3.1.2 wordt per volle 15 minuten verhoogd met € 15,45 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 12 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 13 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 14 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

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

1.15.1  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 37,00 

1.15.2  tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde 

ontheffing over te dragen aan een ander € 37,00 

1.15.3  tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde 

ontheffing € 37,00 

Hoofdstuk 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 kansspelautomaten  €  90,50 

1.16.1.3 

 

voor één  kansspelautomaat welke vergunning geldt voor een onbepaalde 

tijd € 226,50 

1.16.1.4 voor twee  kansspelautomaten welke vergunning geldt voor een 

onbepaalde tijd € 362,50 

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 € 17,55 
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de kansspelen (loterijvergunning) 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd 

   

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie 

1.18.1  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 €  67,60 

1.18.1.1  indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 

alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden 

plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter 

sleuf verhoogd met €   1,10  

1.18.1.2  indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 

voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 

gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met €    1,10  

1.18.1.3  indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van 

het netwerk, verhoogd met € 168,55 

1.18.1.4  indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de 

beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de 

Telecommunicatiewet, verhoogd met € 168,85 

1.18.1.5  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.  

1.18.1.6  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 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.  

1.18.1.7 Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1.3 wordt verminderd met de van de 

melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor 

beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande 

dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  
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Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 

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

1.19.1  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 €  42,80 

1.19.2  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de 

Regeling voertuigen €  32,85 

1.19.3  tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW) €  35,30 

Hoofdstuk 20 Diversen 

1.20.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.20.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV 

(geluidhinder) 

 

€ 16,40 

1.20.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.20.2.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, 

als de benodigde voorbereiding en behandeling  0,5 uur bedraagt, 

 

€ 18,55 

1.20.2.2 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV,  

als de benodigde voorbereiding en behandeling  0,5 uur en  1,0 uur 

bedraagt, 

 

 

€ 37,00 

1.20.2.3 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, 

als de benodigde voorbereiding en behandeling  1,0 uur en  4,0 uren 

bedraagt, 

 

 

€ 55,60 

1.20.2.4 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, 

als de benodigde voorbereiding en behandeling  4,0 uren en  8,0 uren 

bedraagt, 

 

 

  €  74,05 

1.20.2.5 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, 

als de benodigde voorbereiding en behandeling   8,0 uren bedraagt, 

 

  € 111,10 

1.20.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.20.3.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV 

(vaste standplaatsvergunning)  

 

€   37,00 

1.20.3.2 tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV 

(vaste standplaatsvergunning)  

 

€  37,00 

1.20.3.3 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV 

(incidentele standplaatsvergunning) 

 

€  37,00 

1.20.3.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de APV  

(ontheffing kampeerverbod) 

 

€ 37,00 
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1.20.4 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, 1
e
 lid, van de 

Verordening Leukermeer e.o. gemeente Bergen L (ligplaatsvergunning)   

 

 

€ 216,55 

1.20.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een gewaarmerkt afschrift, uittreksel of vervallenverklaring als 

bedoeld in artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen 

onroerende zaken 

 

 

€    6,15  

 

1.20.6 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, 

niet in dit hoofdstuk of elders in deze verordening genoemde vergunning of 

andere beschikking ingevolge de APV bedraagt 

 

 

€   14,20 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 

omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 aanlegkosten:  

 de aannemingssom inclusief omzetbelasting (BTW), bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor 

zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten. Indien de werken 

of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 

geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die 

aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald 

voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft 

(betreft de som inclusief omzetbelasting (BTW));  

2.1.1.2 bouwkosten:  

 de aannemingssom inclusief omzetbelasting (BTW), bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of 

voor zover deze ontbreekt een gedetailleerde raming van de bouwkosten, 

als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit 

normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Bij de tariefsberekening 

worden de bouwkosten bedoeld inclusief omzetbelasting (BTW).  

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. De bouwkosten worden in dat geval bepaald conform het Besluit 

Richtprijzen Bouwwerken 2009, zoals deze is vastgesteld door het college 

van B&W van Bergen op 16 juni 2009;  

2.1.1.3 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.  
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Hoofdstuk 2 Vooroverleg 

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

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 € 408,00 

 Dit bedrag wordt verrekend wanneer de aanvraag voor een vergunning in 

het kader van de Wabo wordt ingediend.  

Hoofdstuk 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 Bouwactiviteiten  

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:  

2.3.1.1.0 Indien de bouwkosten minder dan € 5.000,= bedragen, 3% van de 

bouwkosten met een minimum van € 102,00.  

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten € 5.000,= tot € 10.000,= bedragen:  €  245,40 

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 10.000,= tot € 15.000,= bedragen:  €  299,90 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 15.000,= tot € 25.000,= bedragen:  €  381,75 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 25.000,= tot € 50.000,= bedragen:  €  463,50 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 50.000,= tot € 100.000,= bedragen:  €  763,50 

2.3.1.1.6 indien de bouwkosten € 100.000,= tot € 200.000,= bedragen:  €  927,15 

2.3.1.1.7 indien de bouwkosten € 200.000,= of meer bedragen: €1.090,70 

2.3.1.1.8 De in de artikelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.7 genoemde leges worden 

verhoogd met 1,13% van de bouwkosten.  

2.3.1.1.9 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het bestemmingsplan 

Buitengebied dat door de gemeenteraad op 14 juli 1998 is vastgesteld 

wordt het totaalbedrag aan leges met 10% verminderd. Deze regeling 

geldt niet meer vanaf het moment dat op basis van de Wet ruimtelijke 

ordening een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied is 

vastgesteld. De vaststellingsdatum (raadsbesluit) is hiervoor bepalend.  
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 Extra welstandstoets  

2.3.1.2 Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt 

verhoogd in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria indien:  

a. bij de aanvraag het bouwplan niet voldoet aan de gestelde criteria in de 

welstandsnota, worden; 

b. zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in 

het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, 

worden;  

 de in 2.3.1.1 genoemde leges verhoogd met een bedrag van de 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvrage aan de 

aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting 

die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en 

wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt 

als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag de vijfde werkdag 

na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de 

aanvrager ter kennis is gebracht.  

2.3.1.3 Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand 

van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf 

verleend.  

   

 Verplicht advies agrarische commissie  

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 

aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt 

beoordeeld, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de aanvrage aan de aanvrager meegedeelde 

externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of 

vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor 

de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling 

nemen van de aanvraag de vijfde werkdag na de dag waarop de 

begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht.  

2.3.1.4 Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan  

het aan de hand van de begroting geraamde bedrag,  

wordt voor het verschil 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: 125% 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.  
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 Beoordeling aanvullende gegevens  

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor 

het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden 

ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling 

is genomen, het verschil tussen de leges zoals die oorspronkelijk 

berekend zijn bij de aanvraag als omschreven in de onderdelen 2.3.1.1 tot 

en met 2.3.1.8 en de berekende leges inclusief de aanvullende gegevens.  

   

2.3.2 Aanlegactiviteiten  

 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:  

2.3.2.0 Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanlegvergunning betrekking 

heeft minder dan 1.000m2 bedraagt; €   204,00 

2.3.2.1 Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanlegvergunning betrekking 

heeft vanaf 1.000m2 tot 2.500m2 bedraagt; €   525,40 

2.3.2.2 Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanlegvergunning betrekking 

heeft 2.500m2 of meer bedraagt; 

 

€1.050,80 

2.3.2.3 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op percelen in agrarische gebieden  

met landschappelijke en/of natuurlijke waarden gelegen in het gebied  

ten westen van de Rijksweg N271 worden ter bevordering van de 

aanplant 

van Maasheggen en de vervanging van bestaande heggen die gevoelig 

zijn voor plantenzieken geen leges in rekening gebracht. 

Indien de aanvraag meer behelst dan alleen de aanplant van 

Maasheggen  

gelden de tarieven als vermeld bij de artikelen 2.3.2.1 en 2.3.2.2.   

2.3.2.4 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het bestemmingsplan 

Buitengebied dat door de gemeenteraad op 14 juli 1998 is vastgesteld zijn 

geen leges verschuldigd. Deze regeling geldt niet meer vanaf het moment 

dat op basis van de Wet ruimtelijke ordening een nieuw bestemmingsplan 

voor het buitengebied is vastgesteld. De vaststellingsdatum (raadsbesluit) 

is hiervoor bepalend. 

 

   

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 

bouwactiviteit 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, 

en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het 

bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
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2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 

toegepast (binnenplanse afwijking): €   243,90 

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

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): €   243,90 

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

toegepast (buitenplanse afwijking):  

2.3.3.3.1 Indien de bouwkosten tot € 10.000,= bedragen; met € 1.030,20 

2.3.3.3.2 Indien de bouwkosten vanaf € 10.000,= tot € 100.000,= bedragen, met € 1.576,20 

2.3.3.3.3 Indien de bouwkosten vanaf € 100.000,= tot € 300.000,= bedragen, met € 3.677,80 

2.3.3.3.4 Indien de bouwkosten vanaf € 300.000,= of meer, met € 4.728,60 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

afwijking): €   243,90 

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

(afwijking van exploitatieplan): €   210,15 

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 wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): €   210,15 

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 wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): €   210,15 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van voorbereidingsbesluit): €   210,15 

   

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouwactiviteit  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, 

en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 

toegepast (binnenplanse afwijking): €   243,90 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): €   243,90 

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

toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief;  

2.3.4.3.1 Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft 

minder dan 2500m2 bedraagt: €   525,40 

2.3.4.3.2 Indien de perceelsoppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft  

2500m2 of meer bedraagt: € 3.305,45 
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2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

afwijking) €   243,90 

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

(afwijking van exploitatieplan): €   210,15 

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 wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): €   210,15 

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 wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 210,15 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 210,15 

   

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid  

 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: € 224,20 

   

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 

dorpsgezichten  

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: €    0,00 

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

monument: € 173,65 

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op 

een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 173,65 

   

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- 

of dorpsgezicht  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoed in artikel 

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief € 173,65 
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2.3.8 Aanleggen of veranderen weg  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg 

van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 

verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en 

eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief 

 

 

 

 

 

€ 145,25 

   

2.3.9 Uitweg/inrit (gereserveerd)  

   

2.3.10 Kappen  

 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 van de APV een vergunning of 

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 

g, van de Wabo, bedraagt het tarief: €   16,35 

    

2.3.11 Gereserveerd  

   

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998  

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: € 145,25 

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 € 145,25 

   

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  

 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 € 142,40 
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2.3.14 Andere activiteiten  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande 

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, 

bedraagt het tarief: € 210,15 

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: € 210,15 

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond 

van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing 

verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder 

omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden 

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: € 210,15 

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 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. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin 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. € 210,15 

   

2.3.15 Omgevingsvergunning 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:  

50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven van 

hoofdstuk 2.3.1.1, vermeerderd met 100% van de overige van toepassing 

zijnde tarieven uit Titel 2 van deze tabel,  voor de activiteiten waarop de 

aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.  

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking 

met betrekking tot de tweede fase:  

50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven van 

hoofdstuk 2.3.1.1 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de  
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tweede fase betrekking heeft. 

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:  

2.3.16.0 Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in NEN 

5740, uitgave 1999 naar het historisch gebruik en naar de 

bodemgesteldheid betreft 

 

 

€ 145,25 

2.3.16.1  Indien de aanvraag een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, 

uitgave 1999 naar de bodemgesteldheid betreft  € 145,25 

2.3.16.2  Indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad 

bodembescherming betreft  € 145,25 

   

2.3.17 Advies  

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel 

van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen 

bestuursorgaan of andere instantie advies 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.  

2.3.17.3 Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand 

van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf 

verleend.  

   

2.3.18 Verklaring 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: € 102,00 
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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 

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.  

   

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning en de hierbij 

behorende stukken volledig digitaal via www.omgevingsloket.nl zijn 

ingediend, wordt het legesbedrag zoals bepaals in 2.3 verminderd met 

10% van het totale legesbedrag tot een maximum van € 500,-.   

Hoofdstuk 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. Teruggaaf 

wordt verleend tot ten hoogste;  

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

het in behandeling nemen ervan 50% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges;  

2.5.1.3  indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na 

het in behandeling nemen ervan 20% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  

 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 
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verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is 

gemaakt. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de verleende 

vergunning binnen 12 maanden na de verlening schriftelijk wordt 

ingetrokken. De teruggaaf bedraagt: 

 

 

 

20% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  

2.5.3.1 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: 50% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan 

een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 

rechterlijke uitspraak. 

 

   

2.5.4 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 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: €  210,15 

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:  

100% van de leges zoals die berekend zijn bij de  aanvraag van de 

omgevingsvergunning zoals omschreven in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.6 of 2.3.7, rekening houdende met de gewijzigde omstandigheid en 

waarop het reeds berekende bedrag van de oorspronkelijke aanvraag in 

mindering wordt gebracht, met dien verstande dat het minimum bedrag 

altijd ten minste € 105,00 bedraagt.   
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Hoofdstuk 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 € 3.305,45 

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 € 1.627,55 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:  € 58,05 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 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  €  218,65 

3.1.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als 

bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet  €    18,55 

3.1.3  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  €    18,55 

Hoofdstuk 2 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om  

3.3.1 een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene 

plaatselijke verordening:  

3.3.1.1  voor een seksinrichting  €  585,00 

3.3.1.2 voor een escortbedrijf €    16,05 

3.3.2 een verlenging of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in 

artikel 3:4, c.q. artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke 

verordening:  

3.3.2.1 voor een seksinrichting €  289,75 

3.3.2.2 voor een escortbedrijf €    16,05 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd 

   

Hoofdstuk 5 Gereserveerd 
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Hoofdstuk 6 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid  

3.6 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag  

3.6.1 tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of 

houden van bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, sub a 

van de Bouwverordening €    221,95 

 Het tarief onder 3.6.1 wordt vermeerderd, wanneer het bouwwerk een 

gebruiksoppervlakte heeft van,  

3.6.1.1 0 t/m 100m2, met;  €     221,95 

3.6.1.2 101 t/m 500m2, met; €       91,85 

3.6.1.3 501 t/m 2.000m2, met; €     516,90 

3.6.1.4 2.001 t/m 5.000m2, met; €  1.250,50 

3.6.1.5 5.001 t/m 50.000m2, met; €  1.717,05 

3.6.1.6 meer dan 50.000m2, met €  2.734,25 

 Het tarief onder 3.6.1.1 t/m 3.6.1.6 wordt vermeerderd, wanneer het 

bouwwerk een gebruiksoppervlakte heeft van,  

3.6.1.2.1 101m2 t/m 500m2, per m2 bouwwerk met; € 1,33 p/m2 

3.6.1.3.1 501m2 t/m 2.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,50 p/m2 

3.6.1.4.1 2.001m2 t/m 5.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,14 p/m2 

3.6.1.5.1 5.001m2 t/m 50.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,03 p/m2 

3.6.1.6.1 meer dan 50.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,01 p/m2 

   

3.6.2 Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.6.1 

betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve 

van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken), bedragen de 

leges 10% van de tarieven zoals berekend onder 3.6.1 t/m 3.6.1.6.1  

3.6.3 Indien de aanvraag om een vergunning, bedoeld in 3.6.1 betrekking 

heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een 

vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:  

 een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding 

tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het 

legestarief vermeld in onderdeel 3.6.1 t/m 3.6.1.6.1 met dien verstande 

dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de 

uitbreiding,  

 een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele 

inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat 

deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 

10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het legestarief 

vermeld onder 3.6.1 t/m 3.6.1.6.1, met dien verstande dat de toeslag 

uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling, de 

interne verbouwing of het gewijzigd gebruik  
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 een uitbreiding, een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik 

van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien 

verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik 

minder dan 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, bedraagt het tarief 

 

 

 

€    111,05 

3.6.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe 

gebruiker €      46,25 

3.6.5 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag  

3.6.5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning  

voor het in gebruik hebben of houden van bouwwerken zoals bedoeld in 

artikel 2.1.1, eerste lid, sub a, van de Brandbeveiligingsverordening 

Bergen ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven 

inrichting niet zijnde bouwwerk €    221,95 

 Het tarief onder 3.6.5.1 wordt vermeerderd, wanneer het bouwwerk een 

gebruiksoppervlakte heeft van,  

3.6.5.1.1 0 t/m 100m2, met;  €     221,95 

3.6.5.1.2 101 t/m 500m2, met; €       91,85 

3.6.5.1.3 501 t/m 2.000m2, met; €     516,90 

3.6.5.1.4 2.001 t/m 5.000m2, met; €  1.250,50 

3.6.5.1.5 5.001 t/m 50.000m2, met; €  1.717,05 

3.6.5.1.6 meer dan 50.000m2, met €  2.734,25 

 Het tarief onder 3.6.5.1 t/m 3.6.5.1.6 wordt vermeerderd, wanneer het 

bouwwerk een gebruiksoppervlakte heeft van,  

3.6.5.2.1 101m2 t/m 500m2, per m2 bouwwerk met; € 1,33 p/m2 

3.6.5.3.1 501m2 t/m 2.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,50 p/m2 

3.6.5.4.1 2.001m2 t/m 5.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,14 p/m2 

3.6.5.5.1 5.001m2 t/m 50.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,03 p/m2 

3.6.5.6.1 meer dan 50.000m2, per m2 bouwwerk met; € 0,01 p/m2 

   

3.6.6 Indien een aanvraag om een vergunning, bedoeld in 3.6.5.1, betrekking 

heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een 

evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) wordt bedragen de leges 

10% van het tarief vermeld bij 3.6.5.1 t/m 3.6.5.6.1  

3.6.7 Indien de aanvraag om een vergunning, bedoeld in 3.6.5.1, betrekking 

heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een 

vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:  
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 een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding 

tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het 

legestarief vermeld in onderdeel 3.6.5.1 t/m 3.6.5.6.1 met dien 

verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte 

van de uitbreiding,  

 een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele 

inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat 

deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 

10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het legestarief 

vermeld onder 3.6.5.1 t/m 3.6.5.6.1, met dien verstande dat de toeslag 

uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling, de 

interne verbouwing of het gewijzigd gebruik  

 een uitbreiding, een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik 

van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien 

verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik 

minder dan 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, bedraagt het tarief €   111,05 

3.6.8 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe 

gebruiker €     46,25 

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 om 

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

beschikking €   58,05 

 

Behoort bij raadsbesluit van 14 mei 2013 

Nummer;  

 

 

De griffier van Bergen 

 

 

 

W.P.G.M. Schepens 

 

 

 

 

 

 

 


