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Voorstel 

De bijgevoegde Legesverordening 2014 met Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 
vaststellen. 

Overwegingen 

Bijgevoegd treft u de Legesverordening 2014 met Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 

2014 aan, die per 1 januari 2014 aangepast is aan de gewijzigde omstandigheden.  
 

Bij het opstellen van de legesverordening met de tarieventabel is de modelverordening van de VNG 

als basis genomen. De bijgevoegde "Legesverordening 2014 met Tarieventabel, behorende bij de 
Legesverordening 2014” is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het belastingjaar 

2013. 
 
Tarieven zijn geïndexeerd met 2 % (m.u.v. tarieven bij wet- en regelgeving bepaald) 

Alle legestarieven zijn conform het ‘raadsplan 2014’ met 2% geïndexeerd, met uitzondering van de 
tarieven waarvan de hoogte van het legesbedrag bij wet- en regelgeving is bepaald.  

 
Titel 1 Algemene Dienstverlening 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

Per 1 januari 2014 heeft het ministerie besloten om voor rijbewijzen één maximum tarief, dat voor alle 
gemeenten geldt, vast te stellen nl. € 38,48. Dit bedrag hebben wij in Dinkelland afgerond op € 38,--. 

 
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

Dit hoofdstuk is vervallen. De Winkeltijdenwet is gewijzigd. Het ontheffingen systeem bestaat niet 
meer. Er zal een nieuwe verordening moeten worden vastgesteld, waarin de regels m.b.t. de 

openstelling worden bepaald. 

 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Artikel 2.3.1.4 Landschappelijke inpassing 
In de tarieventabel stond een tarief opgenomen voor het begeleiden en adviseren terzake van de 

landschappelijke inpassing van vergunningplichtige bouwwerken door de ervenconsulent van Het 

Oversticht. Voor het tarief werd verwezen naar de Dienstverleningsovereenkomst ervenconsulent. 
Indien de beoordeling door een eigen ambtenaar werd uitgevoerd kon hier geen leges voor worden 

geheven omdat het legesbedrag gekoppeld was aan advisering door Het Oversticht. Dit is gewijzigd, 
de verwijzing naar de Dienstverleningsovereenkomst ervenconsulent is eruit gehaald en er is een vast 

bedrag van € 153,-- opgenomen. 
 

Artikel 2.3.4.5 en 2.3.4.6 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  

In deze artikelen was het tarief 1% van de bouwkosten met een minimum van € 2244,--. Echter in 
deze artikelen is er geen sprake van een bouwactiviteit, dus zijn er ook geen bouwkosten bekend, 

zodat er ook geen leges op grond van de bouwkosten opgelegd kunnen worden. Daarom moet hier 

 

 
 

 



 

   

 

een vast bedrag komen te staan. Daarbij moet wel als kanttekening worden gemaakt dat deze 
afwijking praktisch niet voor komt (binnen de afdeling Wabo nog niet met dit onderdeel te maken 

gehad). Het minimale bedrag is dan ook reëel, voor het geval het eens voor komt.  

 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Per 1 januari 2013 is de drank- en horecawet ingrijpend gewijzigd. Sommige artikelen zijn vervallen 

en nieuwe regels zijn gemaakt. Hierop is de tarieventabel aangepast. 

Financiën 

In de ontwerp-begroting 2014 is rekening gehouden met de opbrengsten op basis van de hiervoor 

geadviseerde tariefaanpassingen. 
 

 
 

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 
 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 

 



 

   

 

 

raadsbesluit 
 

 

 
Agendanummer:       

Afdeling: Administratie en Beheer 
Zaaknummer: 13.15557 

Documentnummer:I13.035262 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 

 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013; 

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling 

van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);  
 

Besluit 
 

vast te stellen de navolgende: 
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2014  

(Legesverordening 2014) 
 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 
a. "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als 

een hele dag wordt aangemerkt; 
b. "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen; 

c. "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1e) 
dag in de volgende kalendermaand; 

d. "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1e) 

dag in het volgende kalenderjaar; 
e. "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

 
Artikel 2  Belastbaar feit 

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor: 

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; 
een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel. 

 

Artikel 3  Belastingplicht 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene 

ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 
 

Artikel 4 Vrijstellingen 
Leges worden niet geheven voor: 

a. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de 

Dienst  van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren in de uitoefening van hun 
functie; 

b. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening 
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald. 

c. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van 

een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor 
zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  



 

   

 

d. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht 

(omgevingsvergunning beperkte milieutoets).  
 

Artikel 5   Tarieven 
1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende 

tarieventabel.    

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit 
als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de 

bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig 

ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het 
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, 

derde lid, van de Crisis- en herstelwet.  

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.  

 
Artikel 6  Wijze van heffing 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 

kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 

Artikel 7  Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden 

betaald ingeval  de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:  

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval 

van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 
2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

 

Artikel 8 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 

1.Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot 
die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. 

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van 
leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.  

  
Artikel 10  Overdracht van bevoegdheden 

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 

a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 

maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel 

betreft: 

1. onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand); 
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
4. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 

5. hoofdstuk 16 (kansspelen); 
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van 

deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.  

 



 

   

 

Artikel 11  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 

en de invordering van leges. 

 
Artikel 12  Overgangsrecht  

1. De ‘Legesverordening 2013’ met de “Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013” van 
11 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde 

datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de 

belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan; 
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, 

opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen 
bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor 

zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt. 
 

Artikel 13  Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 

 
Artikel 14  Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2014. 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 17 december 2013. 

De griffier, De voorzitter, 
 

 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 

 
 



 

   

 

 
 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 

  

 Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen) 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (vervallen) 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet  

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (vervallen) 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (vervallen) 

Hoofdstuk 16 Kansspelen 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (vervallen) 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 20 Diversen 

Hoofdstuk 21  Algemene plaatselijke verordening (Apv) 

Hoofdstuk 22  Teruggaaf 

  

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag/verzoek om principe-uitspraak / verzoek om 
deelname rood voor rood-regeling 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen) 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen  

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen) 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

Hoofdstuk 11 Achteraf ingediende aanvraag 

Hoofdstuk 12 Diversen 

  

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (vervallen) 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (vervallen) 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 



 

   

 

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

Hoofdstuk 8 Aanvraag niet verder in behandeling nemen  



 

   

 

 
 
 Titel 1 Algemene dienstverlening   
    
 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand   
1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een 

partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een 
andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:   

1.1.1.1 in het “Gemeentehuis” te Denekamp op:   
1.1.1.1.1  maandag en dinsdag van 9.30 tot 20.00 uur   € 250,-- 
1.1.1.1.2 woensdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur   € 250,--  
1.1.1.1.3 zaterdag   € 760,-- 
1.1.1.2 in “Huis Singraven” te Denekamp op:    
1.1.1.2.1 maandag tot en met vrijdag  € 830,-- 
1.1.1.2.2 zaterdag  € 1350,-- 
1.1.1.3 in het “Openluchtmuseum Ootmarsum” te Ootmarsum op:   
1.1.1.3.1 maandag tot en met vrijdag  € 810,-- 
1.1.1.3.2 zaterdag  € 1315,-- 
1.1.1.4 in de “De Wiemsel” te Ootmarsum op:   
1.1.1.4.1 maandag t/m zaterdag  € 865,-- 
1.1.1.5 en “Voormalig stadhuis te Ootmarsum” op:   
1.1.1.5.1 dinsdag t/m vrijdag  € 755,-- 
1.1.1.5.2 zaterdag en maandag  € 1255,-- 
1.1.1.6 in “Voormalige Stiftsschool te Weerselo” op:   
1.1.1.6.1 maandag t/m vrijdag  € 660,-- 
1.1.1.6.2 zaterdag  € 1180,-- 
1.1.1.7. in het “Everloo te Rossum” op:   
1.1.1.7.1 maandag t/m vrijdag  € 755,-- 
1.1.1.7.2 zaterdag  € 1255,-- 
1.1.1.8 in de “Oortmanmolen te Lattrop-Breklenkamp” op:   
1.1.1.8.1 maandag t/m donderdag  € 585,-- 
1.1.1.8.2 vrijdag  € 635,-- 
1.1.1.8.3 zaterdag   € 1045,-- 
1.1.1.9 in “Voormalig gemeentehuis te Weerselo” op:   
1.1.1.9.1 maandag tot en met vrijdag  € 280,-- 
1.1.1.9.2 zaterdag   € 790,-- 
1.1.1.10 in Landgoed “de Holtweijde te Lattrop-Breklenkamp” op   
1.1.1.10.1 maandag tot en met zaterdag  € 865,-- 
1.1.1.11 in overige locaties in de gemeente op:   
1.1.1.11.1 maandag tot en met zaterdag  € 730,-- 
1.1.2  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een 

partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het 
Burgerlijk Wetboek  € 253,-- 

    
1.1.3  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:   
1.1.3.1  een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat 

trouwboekje/partnerschapboekje  € 28,70 
    
1.1.4  Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de 

burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier  € 11,40 
    
1.1.5  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   

    
1.1.6 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek benoemen van een 

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag   € 220,30 
    



 

   

 

1.1.7 Wanneer bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap een ambtenaar van de gemeente op verzoek optreedt als 
getuige volgens art. 1:63 BW,    

 dan bedraagt het tarief per ambtenaar  € 54,-- 
    
 Hoofdstuk 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, tweede paspoort, een 

reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,35 
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)   € 50,35 

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)   € 50,35 

1.2.1.4  (vervallen)   
1.2.1.5  (vervallen)   
1.2.2 
 
 
1.2.2.1 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, van de Paspoortwet: 
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 
veertien jaar nog niet heeft bereikt  € 31,85 

1.2.2.2  in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1  € 41,90 
1.2.3.1 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede 

in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van  € 46,60 

1.2.3.2 (vervallen)   
1.2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het afgeven van een reisdocument, als aan de aanvrager reeds eerder een 
reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan 
worden overgelegd, worden de terzake verschuldigde leges verhoogd met € 16,80 

1.2.5 Geen leges zijn verschuldigd indien de aanvrager van het reisdocument na 
het in behandeling nemen van de aanvraag is komen te overlijden.   

    
 Hoofdstuk 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 
€ 38,00 

1.3.2 Het tarief genoemd onder 1.3.1 wordt, indien de aanvrager reeds eerder 
een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan 
worden overgelegd, verhoogd met  € 16,80 

1.3.3. Geen leges zijn verschuldigd indien de aanvrager van het reisdocument na 
het in behandeling nemen van de aanvraag is komen te overlijden.   

1.3.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 
vermeerderd met   €  34,10 

    
 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie 

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

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 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het 
afgeven van een bewijs van inschrijving in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens bedraagt   € 6,50 

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

1.4.3.1  per verstrekking  € 6,50 
1.4.3.2 (vervallen)   
1.4.4  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 

basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier  € 11,40 



 

   

 

    
 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   € 6,50 

    
 Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming 

persoonsgegevens   
 (vervallen)    
    
 Hoofdstuk 7 Bestuursstukken   
1.7.1  (vervallen)   
1.7.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag   
1.7.2.1 tot het verstrekken van:   
1.7.2.1.1 een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina  € 0,60 
1.7.2.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per 

pagina   € 0,60 
1.7.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:   
1.7.2.2.1 op de besluitenlijst van de raadsvergaderingen:   
 - indien afgehaald op het gemeentehuis  € 31,50 
  - indien per post bezorgd  € 52,75 
    
1.7.3 Onder 1.7.2.1.1 t/m 1.7.2.2.1 genoemde leges zijn niet verschuldigd door 

plaatselijke politieke groeperingen, die in het register als bedoeld in artikel 
G3 van de Kieswet zijn ingeschreven als politieke groepering, alsmede de 
besturen van de buurtschaps- en dorpsraden.  
Voor genoemde groeperingen geldt desgevraagd eenzelfde vrijstelling ten 
aanzien van abonnementen op stukken bij en verslagen van vergaderingen 
van algemene raadscommissie alsmede van de openbare besluitenlijst van 
burgemeester en wethouders.    

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

aanvraag:   
1.7.4.1 tot het verstrekken van:   
1.7.4.1.1 een afschrift van de agenda en het verslag van een vergadering van een 

algemene raadscommissie, per pagina  € 0,60 
1.7.4.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een 

algemene raadscommissie, per pagina  € 0,60 
1.7.4.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:   
1.7.4.2.1 op de agenda van de vergaderingen van een algemene raadscommissie:   
 - indien afgehaald op het gemeentehuis  € 9,70 
 - indien per post bezorgd  € 19,50 
1.7.5 Het tarief bedraagt   € 186,15 
 terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten 

van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij 
de raadsvergaderingen, de vergaderingen van de algemene 
raadscommissie en een afschrift van de programmabegroting en de 
gemeenterekening   

    
 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie   
1.8.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   
1.8.1.1  tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart 
behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan:   

1.8.1.1.1  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde  € 0,60 
1.8.1.1.2  in formaat A3  € 1,30 
1.8.1.2  tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, 

voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per € 0,35 



 

   

 

dm
2
 lichtdruk  

1.8.1.3 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag t.b.v. 
het verzenden dan wel faxen of mailen van schriftelijke informatie ten 
behoeve van de delen 1 t/m 3 als hierna genoemd bedraagt: 
deel 1: bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, structuurplan, 
welstandsnota, monumentenregister, woningwet en Ruimtelijke Ordening 
informatie 
deel 2: milieuhygiënische zaken zoals historische bodeminformatie, 
bodemonderzoeken, tankbestand en milieuvergunning 
deel 3: publieksrechtelijke aspecten    

1.8.1.3.1 per deel, voor het 1
e
 kwartier te besteden tijd of minder  € 16,50 

1.8.1.3.2 voor te combineren delen 1,2, en/of 3 tot maximaal ½ uur, of minder  € 33,00 
1.8.1.3.3 voor alle overige, méér te besteden tijd bedraagt het bijkomende tarief per 

deel en per kwartier   € 16,50 
1.8.1.3.4 voor de te verzenden dan wel te faxen kopieën geldt het tarief als genoemd 

als in Titel 1 hoofdstuk 20 van deze tarieventabel   
1.8.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:   
1.8.2.1  de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke 

basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties 
adressen en gebouwen  € 11,35 

1.8.2.2  de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet  € 11,35 
1.8.2.3  de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de 

Monumentenwet 1988  € 11,35 
1.8.2.4  het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 

van de Monumentenwet 1988  € 11,35 
1.8.2.5  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 € 16,00 

1.8.2.6 (vervallen)   
1.8.2.7 uit de kadastrale massale output  € 16,00 
1.8.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van kopieën van:   
1.8.3.1  het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres  € 0,05 
1.8.3.2  het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen 

daarvan, per gelegde relatie  € 6,70 
1.8.3.3  het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per 

adrescoördinaat  € 0,05 
1.8.3.4 de gebouwenregistratie  € 11,35 
    
 Hoofdstuk 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  € 30,00 
1.9.2 tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn  € 6,50 
1.9.3  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening  € 6,50 
    
 Hoofdstuk 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 € 11,40 
1.10.2  Het tarief bedraagt voor 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, 

per pagina  € 0,65 
1.10.2.2  een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk  € 7,80 
    
 Hoofdstuk 11 Huisvestingswet   
 (vervallen)    
    



 

   

 

 
 Hoofdstuk 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 Leegstandswet  € 57,20 
1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als 

bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet  € 57,20 
    
 Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie   
 (vervallen)    
    
 Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen   
1.14  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:   
1.14.1  een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de 

Marktverordening (individuele vergunning)   € 265,30 
1.14.2  inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 9 van de 

Marktverordening  € 32,30 
1.14.3  verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2  € 32,30 
1.14.4 overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als 

bedoeld in artikel 12 van de Marktverordening  € 32,30 
1.14.5 vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld in 

artikel 19 van de Marktverordening  € 32,30 
    
 Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (vervallen)    
    
 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 of meer 

kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat   € 56,50 
en voor iedere volgende kansspelautomaat  € 34,-- 

1.16.1.3  voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 226,50 
1.16.1.4  voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor 

onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat  € 226,50 
en voor iedere volgende kansspelautomaat  € 136,-- 

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)   € 29,80 

    
 Hoofdstuk 17 Kinderopvang   
 (vervallen)    
    
 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  € 184,00 

1.18.1.1  Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van 
het netwerk, wordt het tarief onder 1.18.1 verhoogd met  € 184,00 

1.18.1.2  Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de 
kabel plaatsvindt, wordt het tarief onder 1.18.1 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.   

  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.2 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 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  € 48,65 
1.19.2  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de 

Regeling voertuigen  € 48,65 
1.19.3.1 voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) indien daarvoor geen 

medische verklaring door een van gemeentewege aangewezen arts 
behoeft te worden overlegd en bekend is het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voldoet aan de criteria om in 
aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart op basis van 
de inhoud van het WMO dossier  € 91,55 

1.19.3.2 Voor een GPK indien daarvoor een medische verklaring door een van 
gemeentewege aangewezen arts dient te worden overlegd  € 119,65 

1.19.3.3 voor een verlenging van een eerder verstrekte GPK   € 45,75 
1.19.4 tot het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats door 

middel van plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het R.V.V. 1990  € 82,60 
1.19.5 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een:   
1.19.5.1 a. vergunning voor parkeren op een parkeerplaats van een motorvoertuig 

langs daartoe aangewezen straten en op daartoe aangewezen 
parkeerpleinen    

 in het gebied tussen de Oostwal en de Westwal in Ootmarsum  € 90,90 
1.19.5.2 b. vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op een 

vergunninghouderparkeerplaats:    
 - voor een omwonende particulier   € 90,90 
  - voor een omwonende ondernemer  € 164,45 
1.19.5.3 c. vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op een vast 

gereserveerd parkeervak voor vergunninghouders  € 313,85 
1.19.5.4 d. doorlopende parkeerontheffing voor een motorvoertuig dat tijdens het 

parkeren uitsluitend wordt gebruikt in verband met reparatie-, bouwen c.q. 
verbouwingswerkzaamheden:   

 - per dag   € 3,20 
 - per week  € 13,00 
 - per maand  € 38,90 
1.19.5.5 e. duplicaatparkeervergunning   € 24,80 
    
1.19.6 Bij verlies of diefstal van een parkeervergunning kan, mits hiervan aangifte 

is gedaan, een vervangende vergunning worden verkregen tegen betaling 
van de helft van het oorspronkelijke legesbedrag   

    
1.19.7 Bij verlies of diefstal van een tijdelijke parkeerontheffing kan, mits hiervan 

aangifte is gedaan, een vervangende ontheffing worden verkregen tegen 
betaling van:   € 15,15 

1.19.8 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag:    

1.19.8.1 voor het verlenen van een éénmalige ontheffing als bedoeld in artikel 22 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen  € 110,40 

1.19.8.2 voor het verlenen van een ontheffing voor drie jaren als bedoeld in artikel 
22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen  € 165,55 

1.19.8.3 voor het verlengen van een verleende ontheffing voor drie jaren als 
bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen  € 110,40 

    
 Hoofdstuk 20 Diversen   
1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van:   
1.20.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 
pagina  € 7,80 

1.20.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor   



 

   

 

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen: 

1.20.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat of kleiner  € 0,65 
1.20.1.2.2 per pagina op papier van een ander formaat  € 1,35 
1.20.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de 

onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 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 per dm2  € 0,35 

1.20.1.4 
 
1.20.1.5 

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel 
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen  € 14,00 
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten 
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina  € 3,50 

1.20.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van een riolering bij 
wijziging van een bestaande situatie:   € 84,40 

1.20.3 (vervallen)   
1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen; een en ander als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de 
“Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2008”   € 32,10 

1.20.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een ontheffing voor het zichtbaar opslaan of in opslag te 
hebben van afvalstoffen vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats; 
een en ander als bedoeld in artikel 31 lid 2 van de “Afvalstoffenverordening 
gemeente Dinkelland 2008”.   € 32,10 

1.20.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning tot het opgraven en herbegraven van 
een lijk of de overbrenging op dezelfde of een andere begraafplaats, 
danwel tot ontleding  € 50,-- 

    
 Hoofdstuk 21 Algemene plaatselijke verordening (Apv)   
1.21 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van:   
1.21.1 een ontheffing van het verbod tot het plaatsen of hebben binnen een afstand 

van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden 
van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of 
andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee 
meter; een en ander als bedoeld in artikel 2.22 van de Apv;   € 14,00 

1.21.2 aanvullende verkeersmaatregelen bij een in punt 3.2.1 genoemde activiteit  € 49,75 
1.21.3 een ontheffing van het verbod voor het hebben op een daartoe aangewezen 

plaats en daarbij aangeduid dier of daarbij aangeduide dieren aanwezig te 
hebben anders dan met inachtneming van door burgemeester en wethouders 
gestelde regels dan wel het aanwezig hebben tot een groter aantal dan door 
burgemeester en wethouders is aangegeven; een en ander als bedoeld in 
artikel 2.60 van de Apv  € 14,00 

1.21.4 (vervallen)   
1.21.5 een vergunning voor het exploiteren of doen exploiteren van een 

speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.39 van de Apv  € 320,40 
1.21.6 een ontheffing van het verbod tot het in werking hebben van toestellen of 

geluidsapparaten of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat 
voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt 
veroorzaakt; een en ander als bedoeld in artikel 4.6 van de Apv  € 14,00 

1.21.7 (vervallen)   
1.21.8 (vervallen)   
1.21.9 indien de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen wegens het 

niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift in de zin van artikel 4:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief 50% van de leges zoals in 
deze titel genoemd voor het wel in behandeling nemen van de aanvraag   

1.21.10.1 een ontheffing van het verbod voor degene, die er zijn bedrijf, nevenbedrijf 
dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te   



 

   

 

slopen, te verhuren of te verhandelen om drie of meer voertuigen die hem 
toebehoren of zijn toevertrouwd op de weg te parkeren binnen een cirkel met 
een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen dan wel de 
weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken;  

 een en ander als bedoeld in artikel 5.2 van de Apv  € 49,75 
1.21.10.2 (vervallen)   
1.21.10.3 een ontheffing van het verbod om een voertuig dat voor recreatie of 

anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan 
drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op de weg; een en 
ander als bedoeld in artikel 5.6 van de Apv of een ontheffing van het verbod 
om ten behoeve een recreatief nachtverblijf kampeermiddelen buiten een 
kampeerterrein te plaatsen of geplaatst te houden als bedoeld in artikel 4.18 
van de Apv  € 14,00 

1.21.10.4 een ontheffing van het verbod om een voertuig op de weg te parkeren, dat is 
voorzien van handelsreclame met het kennelijke doel om daarmee 
handelsreclame te maken; een en ander als bedoeld in artikel 5.7 van de Apv € 49,75 

1.21.10.5 een ontheffing van het verbod om een voertuig, dat met inbegrip van de 
lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 
2,4 meter te parkeren; een en ander als bedoeld in artikel 5.8 van de Apv € 14,00 

1.21.11 een vergunning tot het houden van een openbare inzameling van geld of 
goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden als bedoeld in artikel 5.13 
van de Apv  € 14,00 

1.21.12 een vergunning om een standplaats in te nemen, als bedoeld in de artikel 
5.18 van de Apv   

    
 Standplaatsen   
 - geldig voor een dag of een gedeelte van een dag  € 10,80 
 - geldig voor een kalenderweek of een gedeelte van een kalenderweek  € 17,25 
 - geldig voor een kalendermaand of een gedeelte van een kalendermaand € 34,60 
 - geldig voor een kalenderjaar (1 dag per kalenderweek)   € 265,15 
 - geldig voor een kalenderjaar (2 dagen per kalenderweek)   € 388,55 
 - geldig voor een kalenderjaar (3 dagen per kalenderweek)   € 418,90 
 - geldig voor een kalenderjaar (4 dagen per kalenderweek)   € 449,15 
 - geldig voor een kalenderjaar (5 dagen per kalenderweek)   € 480,55 
1.21.13 (vervallen)   
1.21.14 (vervallen)   
1.21.15 een ontheffing van het verbod om incidentele asverstrooiing op verharde 

delen van de weg, een en ander als bedoeld in artikel 5.36 lid 3, van de Apv € 14,00 
1.21.16 een ontheffing strekkende tot het verruimen van de openingstijden als 

bedoeld in artikel 2.29 lid 3 van de Apv bedraagt  € 439,40 
    
 Hoofdstuk 22 Teruggaaf 

   
1.22.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning, als bedoeld in titel 1, 

intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.    

 De teruggaaf bedraagt:    50 % 
1.22.2 Als de gemeente een verleende vergunning, als bedoeld in titel 1, intrekt op 

aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een 
deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na 
verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.    

 De teruggaaf bedraagt:    20 % 



 

   

 

 
 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 exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, 
de omzetbelasting niet inbegrepen. 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;   

2.1.1.2 bouwkosten:   
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), 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;   

2.1.1.3 sloopkosten:   
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste 

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, 
de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk 
door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten 
worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft;   

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   
2.1.1.5 (vervallen)   
    
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 Beoordeling conceptaanvraag/Verzoek om principe-

uitspraak/ Verzoek om deelname rood voor rood-regeling   
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   
2.2.1 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:  € 87,60  
    
 Verzoek om principe-uitspraak 

   
2.2.2 Het tarief bedraagt  €  229,65 
 terzake van het in behandeling nemen van een verzoek om een principe-

uitspraak omtrent het verlenen van medewerking door de gemeente voor een 
vrijstelling van, wijzigen van of het verkrijgen van een ontheffing van een 
geldend bestemmingsplan 
Indien een aanvraag tot herziening (van een gedeelte) van een 
bestemmingsplan of het verkrijgen van een ontheffing van het geldend   



 

   

 

bestemmingsplan, op basis van dit verzoek in behandeling wordt genomen 
worden de daarvoor geheven leges verrekend.  

    
 Verzoek om deelname rood voor rood-regeling 

   
2.2.3 Het tarief bedraagt   € 8323,20 
 terzake van het in behandeling nemen van een verzoek om deelname aan de 

Rood voor Rood-regeling en het sluiten van een Rood voor Rood-
overeenkomst   

2.2.4 Indien het verzoek als bedoeld in 2.2.3 niet leidt tot het sluiten van een Rood 
voor Rood-overeenkomst, dan wordt restitutie van 50% van het bedrag onder 
2.2.3 verleend   

    
 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:   

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:   € 135,25 
vermeerderd met:    1,8% 
van de bouwkosten;   

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:   € 324,55 
vermeerderd met:    1,75% 
van de bouwkosten;   

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: € 1082,00 
vermeerderd met:  1,70% 
van de bouwkosten;   

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:   € 2164,00 
vermeerderd met:    1,65% 
van de bouwkosten;   

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:   € 5410,-- 
vermeerderd met:    1,60% 
van de bouwkosten;   

2.3.1.1.6 indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:   € 10820,-- 
vermeerderd met:    1,55% 
van de bouwkosten:   

    
 Extra welstandstoets   
2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.2.1 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:   

 a. voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--    3 ‰ 
 b. voor het deel van de bouwkosten van € 230.000,-- tot € 455.000,--    ½ ‰ 
 c. voor het deel van de bouwkosten van € 455.000,-- tot € 680.000,--    ¼ ‰ 
 d. voor het deel van de bouwkosten vanaf € 680.000,--    1/8 ‰ 
 Voor de onderdelen 2.3.1.2 a t/m d geldt een minimum van   € 26,50 
    
 Verplicht advies agrarische commissie   
2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien   



 

   

 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 
een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: een 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een 
begroting die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.  

    
2.3.1.4 Het tarief bedraagt voor het begeleiden en adviseren terzake van de 

landschappelijke inpassing van vergunningplichtige bouwwerken 
………………… € 153,00 

    
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 van de aanlegkosten indien de kosten van het werk:   

 a. minder bedragen dan € 1.000,--   € 90,85 
 b. € 1.000,-- of meer bedragen   € 410,30 
    
2.3.3 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit   

2.3.3.1 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:   

 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking):   € 175,30 

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

 a. indien niet passend in het gemeentelijk beleid  € 378,65 
 b. indien wel passend in het gemeentelijk beleid  € 175,30 
2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking):   
    1,9% 
 van de bouwkosten met een minimum van   € 2288,-- 
 en een maximum van   € 36414,-- 
2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

afwijking):   € 378,65 
2.3.3.5 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):   

    1% 
 van de bouwkosten met een minimum van   € 2288,-- 
 
 
2.3.3.6 

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

    1% 
 van de bouwkosten met een minimum van € 2288,-- 
    
 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouwactiviteit   
2.3.4 
 
 
 

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

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking):   € 175,30 

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

 a. indien niet passend in het gemeentelijk beleid  € 378,65 



 

   

 

 b. indien wel passend in het gemeentelijk beleid  € 175,30 
2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking):   € 2288,-- 
2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

afwijking)   € 378,65 
2.3.4.5 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):   

  € 2244,-- 
2.3.4.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):   

  € 2244,-- 
2.3.4.7 (vervallen)   
2.3.4.8 (vervallen)   
    
2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid   
2.3.5.1 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:   € 1274,50 
    
2.3.5.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 10.3 van 

de Bouwverordening van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of 
op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een 
ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld,    

 bedraagt het tarief  € 72,40 
    
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 of de gemeentelijke monumentenverordening 
aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening 
of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is 
vereist,    

 bedraagt het tarief:   € 132,00 
2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een 
bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke 
monumentenverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die 
provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning 
of ontheffing is vereist,    

 bedraagt het tarief:   € 264,10 
    
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, bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,    

 bedraagt het tarief:   € 264,10 
    
 Aanleggen of veranderen weg   
2.3.8 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het   



 

   

 

 aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van 
een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening 
of artikel 2.11 van de Apv een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld 
in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,  

 bedraagt het tarief:   € 82,20 
    
2.3.9 Uitweg/inrit   
 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 Apv een vergunning of ontheffing is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,    

 bedraagt het tarief:   € 82,20 
    
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 artikel 2 van de gemeentelijke 
kapverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo,    

 bedraagt het tarief:   € 24,80 
    
2.3.11 Opslag van roerende zaken   
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de 

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de 
gemeente Dinkelland, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 
verordening of artikel 2.10 van de Apv een vergunning of ontheffing is vereist,    

 bedraagt het tarief:   € 49,75 
    
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:   € 54,-- 
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   

 bedraagt het tarief:   € 54,-- 
    
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  € 54,-- 
    
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 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:   

2.3.14.1.1 als het een gemeentelijke verordening betreft  € 128,75 
2.3.14.1.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft  € 128,75 



 

   

 

    
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: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de 
eerste fase betrekking heeft;   

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de 
tweede fase betrekking heeft.   

    
2.3.16 Reclamevergunning   
 (vervallen)   
    
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 wettelijk voorschrift aangewezen 
bestuursorgaan advies moet uitbrengen of indien het gewenst is dat een 
andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp 
van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld.   

2.3.17.2 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 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: € 119,00 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven:   € 119,00 

    
2.3.19 Aanvraag niet verder in behandeling nemen   
2.3.19.1 (vervallen)   
2.3.19.2 Indien een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1 

(bouwactiviteiten), 2.3.2 (aanlegactiviteiten), 2.3.5 (gebruiksvergunning) of 
2.3.7 (sloopvergunning) niet verder in behandeling wordt genomen (niet-
ontvankelijk verklaring) wegens het niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift 
in de zin artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht,    

 bedraagt het tarief  € 57,35 
    
 Hoofdstuk 4 Vermindering   
2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een 

aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of verzoek 
om principe-uitspraak als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde 
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg, de 
beoordeling van de conceptaanvraag of verzoek om principe-uitspraak 
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:    5 % 
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   
2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten:    10 % 
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   
2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:    15 % 
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges.   
    
 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.    

 De teruggaaf bedraagt:    50 % 
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 3 jaren na verlening van de 
vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.   

 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  
(vervallen)   

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf   
 Een bedrag minder dan € 10,-- wordt niet teruggegeven.   
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 omgevingsvergunning   
 (Vervallen)   
    
 Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging 

project   
2.7 Het tarief bedraagt   € 27,00 
 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:   

    
 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen   
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   1,9%  

 van de bouwkosten    
 met een minimum van,   €   2288,00 
 en een maximum van,--   € 36414,00 
2.8.2 Het tarief bedraagt   €   1805,00 
 voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van 

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de   



 

   

 

Wet ruimtelijke ordening 
2.8.3 Als ten gevolge van de aard van de aanvraag advies moet worden 

ingewonnen van een stedenbouwkundig adviesbureau wordt het onder 2.8.1 
en 2.8.2 verschuldigde bedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand 
aan het in behandeling nemen van de aanvraag vaan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die door of 
vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van 
de vorige alinea wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag, waarop de begroting van de externe advieskosten aan 
de aanvrager ter kennis is gebracht.   

2.8.4 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag.  
Als een aanvrager zijn aanvraag om vaststelling of wijziging van een 
bestemmingsplan voor een project als bedoeld in 2.8.1 en 2.8.2 intrekt, terwijl 
deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat 
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.    

 Deze teruggaaf bedraagt    50%. 
    
 Hoofdstuk 9 Sloopmelding   
2.9 (vervallen)   
    
 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:   € 128,80 
    
  Hoofdstuk 11 Achteraf ingediende aanvraag   
2.11 Onverminderd het bepaalde in titel 2 bedraagt het tarief, indien de in dat 

onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen 
van de activiteit:    50 % 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.   
    
 Hoofdstuk 12 Diversen   
2.12 Het tarief bedraagt  € 636,65 
 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 

een gedoogbeschikking voor het (in strijd met de voorschriften van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan) bewonen van een recreatiewoning   

    
 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn   
    
 Hoofdstuk 1 Horeca   
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:     
3.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van 

de Drank- en Horecawet € 224,10 
3.1.2 vervallen   
3.1.3 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor 

een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening € 439,40 

3.1.4 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, 
vierde lid, van de Drank- en Horecawet  € 40,00 

3.1.5 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet  € 29,20 
3.1.6 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, 

tweede lid, van de Drank- en Horecawet € 51,90 
3.1.7 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 

van de Drank- en Horecawet € 40,00 
    
 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten   
3.2.1 Het tarief bedraagt  € 49,75 
 voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor 

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Apv 
(evenementenvergunning):   

3.2.2 (vervallen)   
    



 

   

 

 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven   
3.3.1 Het tarief bedraagt  € 320,35 
 terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of 
escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 van de Apv   

    
 Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (vervallen)    
    
 Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (vervallen)    
    
 Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening   
    
3.6.1 Het tarief bedraagt   € 1273,40 
 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 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening   

3.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening 
voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting gedurende een 
termijn van minder dan 30 dagen    

 bedraagt het tarief  € 50,50 
    
 Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of 

andere beschikking   
3.7 Het tarief bedraagt  € 128,80 
 voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze 

titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking   
    
 Hoofdstuk 8 Aanvraag niet verder in behandeling nemen    
3.8 Indien de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen wegens het 

niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift in de zin van artikel 4:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief 50% van de leges zoals in 
deze titel genoemd voor het wel in behandeling nemen van de aanvraag   

 
Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2013 
 
De griffier van Dinkelland,  
 
 

 
      

 


