
69 Gemeente
Atbrandsuaard

Verordening

Onderwerp
Legesverordening en tarieventabel 2021

Gemeenteraad
14december2020
Commissie

BBVnr
200797

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders van 3 november2020;

gelet op artikelen 156, eersteen tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeelb, van de Gemeentewet,de artikelen2, tweede lid, en 7van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vastte stellende

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van eendag als een hele dag

wordt aangemerkt;
jaar: hettijdvak dat looptvan de nedag in eenkalenderjaartot en metde (n-1)e dag in hetvolgende
kalenderjaar;
kalenderjaar: de periode van 1januari tot en met 31 december;
maand: hettijdvak dat looptvan n=dag in eenkalendermaandtot enmetde (n-1)' dag in de
volgende kalendermaand,met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31
januari is, de (n-1)' dag inde volgendekalendermaandaltijdde laatstedagvan de maandfebruari is;
week: een aaneengesloten periode van zeven dagen

Artikel 2 Belastbaarfeit
1.Onder de naam 'leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrektediensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraagvan een Nederlandse identiteitskaart

of een reisdocument:
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorendetarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorendetarieventabel is bepaald over een Nederlandse
identiteItskaartvoor eenpersoondie op het momentvan de aanvraagde leeftijdvan achttienjaar nog
niet heeft bereikt, is van overeenkomstigetoepassing op een vervangendeNederlandse identiteitskaart
voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokkenpersoon.
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Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan
wel degeneten behoevevan wie de dienst isverleendofde handelingenzijnverricht.

Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
diensten die ingevolgewettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloosmoeten
worden verleend .

b.

Artikel 5 Maatstavenvan heffing en tarieven
1. De legesworden geheven naar de maatstavenen tarieven, opgenomen in de bij deze verordening

behorende tarieventabel
Voor de berekeningvan de legeswordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.

2

Artikel 6Wijze van heffing
De leges worden gehevendoor middel van een mondelingedan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waarondermede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andereschriftuur. Het
gevorderde bedragwordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 7 Termijnenvan betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet1990 moeten de legesworden betaald

ingeval de kennisgevingals bedoeld in artikel 6:
a. mondelingwordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijkwordt gedaan, op het moment van uitreikenvan de kennisgeving, dan wel in geval van

toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.2,

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtscheldingverleend.

Artikel 9 Verminderingof teruggaat
Gehele of gedeeltelijkevermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorendetarieventabel omschrevendienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekkingtot die
dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
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Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot hetwijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een gevolg zijn van nieuweof gewijzigde rijksregelgevingdie in werking treedt binnen drie maanden na
de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscouranten het de
volgende hoofdstukken of onderdelenvan titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 1 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratiepersonen);
5. onderdeel 1.9.1 (verklaringomtrent het gedrag);
6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover metdeze wijzigingen niet reeds bij hetvaststellen of latere wijzigingvan deze
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel l1 Overgangsrecht
1. De “Legesverordening Albrandswaard 2020“ van 16 december 2019, wordt ingetrokken met ingang
van de in artikel 12, tweedelid, genoemdedatumvan ingangvan de heffing,metdien verstandedat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan
2. Indien de datum van inwerkingtredingvan deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid,
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordeninggelden
voor de in de tussenliggendeperiodeplaatsvindendebelastbarefeitenvoor zoverde heffingvan de leges
hiervoor in die periode plaatsvindt

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordeningen tarieventabel Albrandswaard2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad,gehoudenop 14 december 2020.

Deg

vd

LeendertGroenenboom

Devoo :er

P
drs.JolarXIddwitt
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Tarieventabel Legesverordening 2021.
Behoort bij Legesverordening 2021

Indeling tarieventabel

Titel 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19

Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Verstrekkingenuit de basisregistratie personen
Vervallen
Vervallen
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Huisvestingswet
Leegstandwet
Vervallen
Vervallen
Vervallen

Kansspelen
Kabels en leidingen
Verkeer en vervoer
Diversen

Titel 2
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Begripsomschrijvingen
Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Intrekking omgevingsvergunning
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Vervallen
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

Dienstverleningvallend onder Europesedienstenrichtlijn
Horeca
Organiserenevenementen
Splitsingsvergunning woonruimte (vervallen)
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Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8

Vervallen
Marktstandplaatsen
Winkeltijdenwet
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of anderebeschikking
Landelijk Register Kinderopvang
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Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1Burgerlijke stand

1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van
een partnerschapof het omzettenvan een partnerschap in een huwelijk:
twee vaste momenten perweek in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:
- in het gemeentehuis niet mogelijk
- in eenaangewezentrouwlocatie
- Op een locatie naar keuzedie eenmalig is aangewezenals trouwlocatie
Maandag t/m vrijdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:
- in het gemeentehuis: niet mogelijk
- in een aangewezentrouwlocatie
- Op een locatie naar keuzedie eenmalig is aangewezen als trouwlocatie
L

- in het gemeentehuis: niet mogelijk
- in een aangewezentrouwlocatie
- Op een locatie naar keuzedie eenmalig is aangewezen als trouwlocatie
Zaterdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:
- in het gemeentehuis: niet mogelijk
- in een aangewezentrouwlocatie
- Op een locatie naar keuzedie eenmalig is aangewezen als trouwlocatie
Zondag tussen 09.00 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:
- in het gemeentehuis: niet mogelijk
- in een aangewezentrouwlocatie(niet mogelijk in het Oude Raadhuis)
- Op een locatie naar keuzedie eenmalig is aangewezen als trouwlocatie
Het tarief bedraagvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekkenvan

een trouwboekje of een partnerschapsboekje (inclusief een uittreksel van de
huwelijksakte of partnerschapsregistratieakte)
een stuk als bedoeld in artikel2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt
het tarief zoals dat is opgenomenin het legesbesluit aktenburgerlijke stand.
Dit tarief wordt niet geheven, indienvan het onvermogenvan partijen blijkt
door eenverklaring van de burgemeestervan hunwoon- of verblijfplaats.

a. (meertalige) uittrekselsen afschriften uit de registers van de Burgerlijke
Stand;
b. voor de verklaring van huwelijksbevoegdheidals bedoeld in artikel 49a
van Boek 1van hetBurgerlijkWetboek;
c. voor de attestatiede vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1van het
BurgerlijkWetboek
gemeentelijkegetuigen(pertwee)

Kosteloos

€ 401,00
€ 543,00

1.1.1.3

€ 452,00
€ 607,00

1.1.1.4

€ 695,00
€ 872,00

1.1.1.5

€ 695,00
€ 872,00

1.1.1.6

€ 822,00
€ 1.000,oo

1.1.2

1.1.2.1.

1.1.2.2.
€ 43,30

1.1.2.3. € 37,50
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Het tarief bedraagt ter zake van de administratiekosten
Annuleringskosten
Wijzigingskosten rondom de locatie of het tijdstip

€ 75,00
€ 42,70

Volledige annulering kan tot hetvoorbereidingsgesprekmet de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij annulering na het
gesprek met de buitengewoonambtenaar van de burgerlijke stand is het
gehele onder 1.1.1. tot enmet 1.1.1.6. bedoelde tarief verschuldigd. Met
uitzondering van ziekte, acute ziekenhuisopname, en/of ovedijdenvan
familieleden
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de gemeentelijke
registers van de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor uitstelvan
lijkbezorging buiten de wettelijke termijn,

€ 21,85

€ 13,50

Hoofdstuk 2Reisdocumenten

1.2

1.2.1
1.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het verrichtenvan handelingen ten behoeve van
eenaanvraag
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het momentvan de aanvraag 18 jaar of ouder is, is
gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit
paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien
verstande dat het bedragwordt afgerondop € 0,05 naar beneden

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraagde leeftijdvan 18
jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6
van het Besluit paspoortgelden,zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd,
met dien verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.2

1.2.2.1

van een nationaal paspoort, eengroter aantal bladzijden bevattendedan
een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is
gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit
paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien
verstande dat het bedragwordt afgerondop € 0,05 naar beneden.

1.2.2.2 voor eenpersoondie ophet momentvan de aanvraagde leeftijdvan 18
jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6
van het Besluit paspoortgelden,zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd,
met dien verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.3 van een reisdocumentten behoevevan eenpersoondie op grondvan de
Wet betreffende de positie van Molukkersals Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort) :

1.2.3.1 voor een persoon die op het momentvan de aanvraag 18jaar of ouder is, is
gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel6 van het Besluit
paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien
verstande dat het bedragwordt afgerondop € 0,05 naar beneden.
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1.2.3.2 voor een persoon die op hetmoment van de aanvraagde leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel6
van het Besluit paspoortgelden,zoals laatstelijk is vervangenof gewijzigd
met dien verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.4 van een reisdocumentvoor vluchtelingen of een reisdocumentvoor
vreemdelingen, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel6 van het
Besluit paspoortgelden,zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien
verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.5
1.2.5.1

van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18jaar of ouder is, is
gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit
paspoortgelden, zoals laatstelijkis vervangen of gewijzigd, met dien
verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.5.2 voor eenpersoondie op hetmomentvan de aanvraagde leeftijdvan 18
jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6
van het Besluit paspoortgelden,zoals laatstelijk is vervangenof gewijzigd,
met dien verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges
vermeerderd met een bedragdat vermeld is in artikel6 van het Besluit
paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien
verstande dat het bedragwordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Het tarief voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het afgeven
vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, bedraagt het door het
ministerie van Infrastructuuren milieu goedgekeurde en vastgestelde tarief
zoals laatstelijk is vervangenof gewijzigd, met dien verstande dat het
bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met hetdoor het Ministerie van Infrastructuuren Milieu
vastgesteldetarief
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vermissing van
een rijbewijs
Het tarief bedraagt voor hetverstrekken van een EigenVerklaring, het door
het Centraal BureauRijvaardigheid aan de gemeente in rekening gebracht
tarief zoals geprint op hetaf te nemen product

€ 21 ,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens van een ingezetene, per verstrekking
Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens van een niet-ingezetene, per verstrekking

Pagina8 van 25



6S Gemeente
Atbrandsuaard

Het tarief voor het in behandelingnemenvan een aanvraag tot het laten
verrichten van genealogisch onderzoekbedraagt, ongeacht het resultaat
van het onderzoek, per kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van één of meer gegevens omtrent een persoonwaarvoor
persoonskaartenarchief moet worden geraadpleegd, ongeacht het resultaat
van het onderzoek, per kwartier

€ 27,65

Voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het schriftelijk
verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid,van het Besluit
basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door het Ministerievan
Binnenlandse Zaken is ofwordt vastgesteld. Voor de toepassing van dit
artikelwordt onder één verstrekking verstaan 1 of meergegevens omtrent
één persoon waarvoor de basisregistratie personen moetworden
geraadpleegd

€ 27,65

Hoofdstuk 5Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7Bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekkenvan
een afschrift van de gemeentebegroting
een afschrift van de gemeenterekening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de carrousel- en raadsvergaderingen alsmedede
raadsvoorstellenen -besluiten

€ 129,70
€ 129,70

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
verstrekkenvan
een afschrift van de algemene plaatselijke politieverordening
een afschrift van de bouwverordening

€ 118,00

€ 52,30
€ 52,30

Hoofdstuk8Vastgoedinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot hetverstrekken van een papieren afschrift of lichtdrukvan een
(ontwerp)planboek zonder bijlage(n), zoals bestemmingsplan,structuurvisie
of stadsvernieuwingsplan
tot het verstrekken van een papieren afschrift of lichtdrukvan een
voorbereidingsbesluit
Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot
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1.8.2.1 het verstrekken van eenafschrift of uittreksel uit de BAG (basisregistratie
adressen en gebouwen), bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties
adressen en gebouwen
Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van de aanvraag voor de
levering van gegevens uit de BAG (basisregistratieAdressen en
Gebouwen) in Excel-formaatper kwartier:

€ 12,70
1.8.2.2

1.8.2.2.1
1.8.2.2.2
1.8.2.2.3
1.8.2.2.4

Het tarief genoemd in 1.8.2.2wordt verhoogd met:
€ 27,90

per geleverd adres
Voor 2.500geleverdeadressen

€ 1,10
€ 1.679,30

Voor 5.000 geleverdeadressen
Voor 10.000 geleverdeadressen

€ 2.753,10
€ 3.664,501.8.2.2.5

1.8.3
1.8.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag:
Voor het doen van nasporing in het Kadastervoor ieder daaraan besteed
kwartier
Voor het verstrekken van inlichtingenomtrent de kadastrale, dan wel de
plaatselijkeaanduiding,perinlichting

€ 27,90

€ 12,50
1.8.3.2

1.8.4
1.8.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag:
Voor het verstrekkenvan inlichtingenuit het gemeentelijke
beperkingenregister of de gemeentelijkebeperkingenregistratie,dan wel tot
het verstrekken van een aandie registratieontleende verklaring, als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, van deWet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen. € 27,90

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag het in artikel 1
van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en
gedragsverklaring aanbestedenvermelde bedrag met dien verstande dat
het bedrag wordt afgerond op€ 0,05 naar beneden
tot het legaliserenvan eenhandtekening
eengewaarmerktkopie
een verklaring inzake Nederlanderschap
Het tarief bedraagt voor het annulerenof niet verschijnen voor het afleggen
van een Verklaring Onder Ede,waarbij de ambtenaar de diensten van een
zogenaamde tolkentelefoonmoet annuleren
Ter zake van het in behandelingnemenvan een aanvraag tot naturalisatie
of afleggen van een optieverklaringals bedoeld in de Rijkswet op het
Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit
naturalisatiegelden, zoals dat laatstelijkis vervangen of gewijzigd

€ 12,70
€ 12,70
€ 12,70

€ 46,95

Hoofdstuk 10Gemeentearchief
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1.10.1 Hettarief bedraagtter zakevan het in behandelingnemenvan een
aanvraag tot het verkrijgen van eenafschrift of (digitale) kopie van een in
het gemeentearchief te Rotterdamberustenstukken, de tarieven zoals deze
op het moment van aanvraaggeldt inde legesverordeningRotterdam

1.10.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het
gemeentearchief berustende stukken,voor ieder daaraan besteedkwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
verkrijgenvan:
een afschrift of (digitale) kopie van een in het gemeentearchief berustend
stuk, per pagina A4 of A3
een afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat van een in het
gemeentearchief berustend stuk, per pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustendstuk

1.10.3
€ 18,40

1.10.3.1

1.10.3.2

1.10.3.3

Hoofdstuk11Huisvestingswet

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag
Een urgentieverklaring conformVerordeningWoonruimtebemiddeling regio
Rotterdam2020
Een urgentieverklaring op grond vanmedische redenen. Dit bedragdient te
worden voldaan naast het in artikel1.11.1 genoemde bedragvoor de
kostenvan een medischekeuring

€ 50,00

Hoofdstuk12Leegstandwet
Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemenvan een aanvraag1.12

1.12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuurvan leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als1.12.2
bedoeld in artikel 15, negende,van de Leegstandwet

€ 135,00

€ 65,00

Hoofdstuk 13Vervallen

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunningals bedoeld in artikel 30b van
deWet op de kansspelen
voor eenperiodevan twaalfmaandenvoor één kansspelautomaat
voor een periode van twaalf maandenvoor twee kansspelautomaten
voor een periode van vijf jaar voor één kansspelautomaat
voor een periode van vijf jaar voor twee kansspelautomaten

1.16.1.1

1.16.1.2
1.16.1.3
1.16.1.4

€ 56,50
€ 90,50
€ 226,50
€ 362,50
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1.16.2 l Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
1verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van deWet op de
kansspelen (loterijvergunning) € 26,00

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag in
verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats,
tijdstip en wijze van uitvoeringvan werkzaamheden:

1.17.1.1 Tarief voor het in behandelingnemenvan een instemmingsbesluit(Tracé
25 m1 tot 250 m1)
Tarief voor het in behandelingnemenvan een instemmingsbesluit(Tracé
250 m1 tot 1500 m1)
Tarief voor het in behandelingnemenvan een instemmingsbesluit(Tracé
1500 m1 tot 5000 m1)
Tarief voor het in behandeling nemenvan een instemmingsbesluit (Tracé
5000 m1 en meer)
Per strekkende meter tracélengte een bedrag van:
Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een melding als
bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren(AVOI),
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamhedenvoor
tracés tot 25 m

1.17.1.2

1.17.1.3

1.17.1.4

€ 333,15

€ 438,65

€ 544,10

€ o,10

1.17.2

€ 56,30

Hoofdstuk 18Verkeer en vervoer

1.18
1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van eenaanvraag:
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk
voor en directsamenhangendmet de uitvoeringvan bijzondertransporten
tot het verkrijgen en/of wijzigen van een ontheffing voor het parkeren in een
parkeerschijfzone (blauwezone) als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 andersdan bedoeld in
onderdeel1.18.1

1.18.1.1
€ 50,60

1.18.2
€ 27,90

1.18.3

1.18.4

€ 50,60

€ 50,60
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1van de
Regelingvoertuigen
tot het verstrekken van een gehandIcaptenparkeerkaartals bedoeld in
artikel 49 van het Besluit administratievebepalingen inzake hetwegverkeer
(BABW)
Indien een aanvrager zich terugtrekt voor een medische keuringvoor de
verklaring uit 1.18.4wordt een bedrag in rekening gebrachtvan
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemenvan een
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeldin artikel 29,
eerst lid, van deWet vervoer gevaarlijke stofFen

1.18.5

1.18.6

€ 15,50

€ 104,80

€ 52,00

Pagina 12 van 25



69 Gemeente
Atbrandsuaard

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

1.19.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemenvan een aanvraag tot het
verstrekkenvan:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,per
pagina

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

€ 1,10

1.19.1.2.1
1.19.1.2.2
1.19.1.3

per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,10
€ 1,10

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2genoemde stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of in een anderewettelijke regelingeen tariefis
opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

1.19.1.4

1.19.2

1.19.3

een digitaal bestand per mail (onder de 10 MB), uploadvia website of
memorystick van de klant, voor ieder daaraan besteedkwartier
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
Het tarief ter zake van het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van deWet
Persoonsregistraties(Stb. 1988,665)
Administratiekostenvolkstuin

€ 19,70

€ 28,30

€ 53,45

1.19.4
€ 11,70
€ 64,60

1.19.5
1.19.5.1
1.19.5.2
1.19.5.3

Het tarief voor het innemen van een borgsom bedraagt voor:
volkstuin
fietskluis
Sleutel hek fietskluis

€ 60,35
€ 15,95
€ 10,70

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
Aanlegkosten
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de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoeringvan werken en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012; Stort. 2012, 1567), voor hetuit te voeren werk OF het bedragwaarvoor de
aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de
omzetbelasting daarin niet (begrepen),of voor zover deze ontbreekt, een raming van de
kostendie voortvloeienuit de aangeganeverplichtingen voor de fysieke realisatie (het
aanleggen) van dewerken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet
begrepen, en indien dewerken ofwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaaldvoor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden
waarop de aanvraagbetrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2 )

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering vanwerken en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567),voor het uit te voeren werk OF het bedragwaarvoor de
aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de
omzetbelasting daarin niet (begrepen),of voor zover deze ontbreekt, een raming van de
kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingenvoor de fysieke realisatie (het
aanleggen) van dewerken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet
begrepen, en indien dewerken ofwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedende prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden
waarop de aanvraag betrekking heeft,de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3
2.1.2

2.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingenomgevingsrecht
In deze titel voorkomende begrippendie in deWabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtensde Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippendie niet nader in deWabo zijn omschreven en die
betrekking hebbenop activiteitenwaarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk
voorschrift is uitgewerkt,hebbendezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Het tarief bedraagtvoor het in behandelingnemen van een aanvraag
Om vooroverleg in verbandmet hetverkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaarof
vergunning is

om Mordeling van een principeplan
Het tarief genoemdonder 2.2.2 kanworden verhoogd met de kosten voor
externe adviseurs nodig zijn voor de beoordeling van het principeplan
Hierover worden vooraf afspraken gemaaktmet de aanvrager van het
rinci Ian

€ 49,90
€ 2.318,50
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Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemenvan een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor een project:de somvan de verschuldigde
leges voor de verschillende activiteiten of handelingenwaaruit het project
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en
de verschuldigde legesvoor de extratoetsen die in verband met de
aanvraag moetenworden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk4 van deze titel.
In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere
grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1
2.3.1.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunningbetrekking 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 € 100.000bedragen
van de bouwkosten met een minimumvan € 150

2,64%

2,23%2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten€ 100.000 tot € 200.000 bedragen
van de bouwkosten met een minimumvan € 2.640
indien de bouwkosten€ 200.000 tot € 1000.000 bedragen
van de bouwkostenmeteenminimumvan € 4.460

1,930/o

1,83%

1,72%

2.3.1.1.4

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 1000.000 tot € 2.000.000 bedragen
van de bouwkosten met een minimumvan € 19.300
indien de bouwkosten€ 2000.000 of meer bedragen
van de bouwkostenmet een minimumvan € 36.600 en een maximumvan €
300.000
Extra welstandstoets

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtenswettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

2.3.1.2.1
2.3.1.2.2

Indien de bouwkostenminder bedragendan € 25.000:
indiende bouwkosten€ 25.000tot € 1.250.000van de bouwkosten
bedragen :

€ 45,00

2.3.1.2.3
2.3.1.2.4
2.3.1.3

indien de bouwkostenmeer bedragen dan € 1.250.000
1 ,8%,

€ 2.250,00
De tarieven in dit onderdeel worden naar boven afgerond op € 5,00
Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtenswettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een adviesvan de agrarischecommissiewordt beoordeeld: € 1.299,40

2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag
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Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
de in dat onderdeel bedoelde aanvraagwordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de bouwactiviteit:

2.3.1.5 Beoordeling aanvullendegegevens
110%

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor
het in behandeling nemenvan aanvullende gegevens die worden ingediend
nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is

2.3.2
2.3.2.1

2.3.3

enornen:
Aanlegactiviteiten

€ o,oo

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van deWabo,
bedraagt het tarief:
Planologisch strijdig gebruikwaarbij tevens sprake is van een bouw- of
aanlegactiviteit
Het in behandeling nemen van aanvraag omgevingsvergunning dat
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel2.1, eerste lid, onder
c, van deWabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, ondera,
onderscheidenlijk b, van deWabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2

€ 282,80

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

indien artikel2.12, eerste lid, onder a, onder 2'’, van deWabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3a.van deWabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien de aanvraageen projectvan provinciaalbelangbetreften met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van deWabo van de
krachtens artikel 4.1, derde lid, van deWet ruimtelijke ordening bij of
krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

€ 1.416,40

€ 1.416,40

2.3.3.4 indien de aanvraageen projectvan nationaal belang betreft en met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van deWabo van de
krachtens artikel 4.3, derde lid, van deWet ruimtelijke ordening bij of
krachtens algemenemaatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken

€ 1.416,40

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of
aanlegactiviteit
Het in behandeling nemenvan een aanvraag omgevingsvergunningdat
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
c, van de Wabo, en niettevens sprake is van een bouwactiviteitof een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, ondera,
onderscheidenlijk b, van deWabo, bedraagt het tarief:

€ 1.416,40

2.3.4.1

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel2.12, eerste lid, onder a, onder 1'’, van de
Wabo van het bestemmingsplanof de beheersverordeningis afgeweken
(binnenplanse afwijking):
indien met toepassing van artikel2.12, eerste lid, ondera, onder 2'’, van de
Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordeningis afgeweken
(buitenplanse kleine afwijking):

€ 1.416,40

€ 1.416,40
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2.3.4.3 indien met toepassing van artikel2.12, eerste lid, onder a, onder3'’, van de
Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken
(buitenplanse afwijking):
indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van deWabo van
het exploitatieplan is afgeweken:
indien de aanvraag een project van provinciaal belang beïeft en met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van deWabo van de
krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van deWet ruimtelijke ordening bij
of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale
verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 1.416,40

€ 1.416,40
2.3.4.4

2.3.4.5

€ 1.416,40
2.3.4.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft enmet

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de
krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk
ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

indien met toepassing van artikel2.12, eerste lid, onderd, van deWabo van
een voorbereidingsbesluit is afgeweken:
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 deWabo,
bedraagt het tarief:
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaalof
gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onderb, van deWabo in samenhangmet
de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de

€ 1.416,40

€ 1.416,40
2.3.4.7

2.3,5

€ 747,40
2.3.6

2.3.6.1

Monumentenverordening Albrandswaard, bedraagt het tarief, onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

2.3.6.1.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsenof in enig opzicht wijzigen van een
monument: € 424,00

€ 424,00
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een
wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

2.3.6.2 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermdstads-
of dorpsgezicht. bedoeld in artikel2.1, eerste lid, onder h, of artikel2.2,
eerste lid, aanhef en onder c, van deWabo in samenhang metde
provinciale erfgoedverordening of de Monumentenverordening
Albrandswaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaaldein de
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten: € 424,00

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-of
dorpsgezicht
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2.3.7.1 Indien de aanvraagom een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
slopen van een bouwwerk in gevallenwaarin dat in een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onderg, van deWabo, bedraagt het tarief:
Asbesthoudende materialen

€ 424,00

2.3.7.2 Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.7.1 bedraagt het tarief,
indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een
bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:
Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
aanleggen van een weg of verandering brengen in dewijze van aanleg van
een weg waarvoor ingevolgeeen bepaling in een provincialeverordening of
artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordeningeen vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel2.2, aanhef en eerste lid, onder d
van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.8
2.3.8.1

€ 346,90

2.3.9
2.3.10

Uitweg/inrit (vervallen)
Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
vellen of doen vellen van houtopstand,waarvoor ingevolge een bepaling in
een provinciale verordeningof artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke
Verordening een vergunningof ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, aanhefen onderg, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 71,60

2.3.11 Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de
opslag van roerende zaken in een bepaaldgedeelte van de provincie of
gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening
of artikel 2:10Algemene PlaatselijkeVerordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 58,50

2.3.11.1

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerendezaken,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of
gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende
zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de
Wabo:

€ 71,60

2.3.12
2.3.12.1

Natura 2000-activiteiten
€ 71,60

Indiende aanvraagtot hetverlenenvan een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel2.2aa, aanhef en
onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit)
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten :
Vervallen2.3.12.2

2.3.13

€ 142,70

Flora- en fauna-activiteiten (beschermingvan soorten)
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Indien de aanvraag tot het vedenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel2.2aa, aanhefen
onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt
het tarief, onverminderd het bepaaldein de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten :
Andere activiteiten

€ 142,70
2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunningbetrekking heeft op het
verrichten van een andere activiteit of handeling dan inde voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedoelden die activiteit of handeling:

2.3.14.1 behoort tot een bij algemenemaatregel van bestuur aangewezencategorie
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: € 71,60

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening,gemeentelijkeverordening of
waterschapsverordening aangewezencategorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede
lid, van deWabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1
2.3.14.2.2
2.3.15

als het een gemeentelijke verordening betreft:
als het een provincialeof waterschapsverordeningbetreft:
Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunningop verzoek in twee fasen
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van deWabo, bedraagt het
tarief:

€ 71,60
€ 71,60

2.3.15.1 voor het in behandeling nemenvan de aanvraag voor een beschikkingmet
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteitenwaarop de aanvraag voor de
eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2 voor het in behandeling nemenvan de aanvraag voor een beschikkingmet
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteitenwaarop de aanvraag voor de
tweedefase betrekkingheeft.
Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtenswettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16

2.3.16.1
2.3.16.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor het toetsen, opstellen en beoordelendoor BOOR (Bureau
OudheidkundigOnderzoek van Gemeentewerken Rotterdam)voor de
volgendewerkzaamheden bedragen de tarieven:

€ 515,90

2.3.16.2.1
2.3.16.2.2

het toetsen van een aanvraag archeologievergunning:
het opstellen van nader archeologischadvies voor bouwplannen, ruimtelijke
plannen en aanlegvergunnirlgen:

€ 281,70

2.3.16.2.3
2.3.16.2.4
2.3.16.2.5

het beoordelen van rapportages van een archeologisch onderzoek:
€ 281,70
€ 673,40

het opstellenvan een Programmavan Eisenvoor archeologischonderzoek:
het beoordelen/toetsenvan eenProgramma van Eisen:

€ 1.099,70
€ 549,70
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2.3.16.2.6 het beoordelen van offertes, aanbesteding, controle veldwerk
(boringen/proefsleuven), rapport en selectieadvies inclusief het toezenden
van de beoordeling en voorstel voor een selectiebesluit aan de gemeente
Albrandswaard :

2.3.16.2.7 het verzorgen van een archeologieparagraaf in (de ruimtelijke
onderbouwing van) een bestemmingsplan of projectbesluit.
Advies

€ 549,70

€ 1.758,70
2.3.17
2.3.17.1 Onverminderd het bepaaldein de voorgaande onderdelenvan dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengenover de
aanvraagof het ontwerpvan de beschikkingop de aanvraagom een
omgevIngsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemenvan de aanvraagom een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begrotingdie door het
college van burgemeesteren wethouders is opgesteld.

2.3.17.2 Indien een begrotingals bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht,wordt een
aanvraag in behandelinggenomen 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
2.3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelenvan dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemenemaatregel van
bestuur aangewezen bestuursorgaaneen verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kanworden verleend, als
bedoeld in artIkel 2.27, eerste lid, van deWabo:

2.3.18.1.1

2.3.18.1.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingenmoet
afaeven :
indien een ander bestuursorgaaneen verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven:

€ 349,90

€ 349,90

Hoofdstuk 4 Vermindering

Indien de aanvraag om eenomgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag om van een principeplan als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop
de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de
beoordeling van het principeplangeheven leges in minderinggebracht op
de leges voor het in behandelingnemenvan de aanvraagom de
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3

Indien de aanvraag om eenomgevingsvergunning betrekking heeft op meer
dan vijf activiteiten, bestaat aanspraakop vermindering van leges, met
uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringenvan
geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De
vermindering beloopt:

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

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten
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van de voor die activiteiten verschuldigde leges
Bij 15 of meer activiteiten
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

Hoofdstuk5Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunningvoor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen2.3.1, 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 eendeel van de leges.De teruggaaf
bedraagt :

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

50%

van de opgrond van die onderdelenvoor de betreffendeactiviteit
verschuldigde leges;

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na
het in behandeling nemen ervan

40%

van de op grondvan die onderdelenvoor de betreffendeactiviteit
verschuldigde leges;

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokkenna 6 weken en binnen 8 weken na
het in behandeling nemen ervan

30%

van de op grondvan die onderdelenvoor de betreffendeactiviteit
verschuldigdeleges.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunningvoor
bouw-, aanleg- of sloopacttviteiten
Als de gemeenteeen verleendeomgevingsvergunningvoor eenprojectdat
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 eendeel
van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen6 maandenna
verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is
gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigdeleges.
Teruggaaf als gevolg van het weigerenvan een omgevingsvergunningvoor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een omgevingsvergunningvoor een projectdat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7weigert, bestaataanspraak op
teruggaafvan een deel van de leges. Deteruggaaf bedraagt:

2.5.3

25%

2.5.4 Minimumbedragvoor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 100,00wordt niet teruggegeven.
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Geen teruggaaf legesdeeladvies of verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen2.3.17 en 2.3.18
wordt geen teruggaaf verleend

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen 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 toepassingis: € o,oo

Hoofdstuk7Wijziging omgevingsvergunningals gevolg vanwijziging project

2.7 Het tarief bedraagtvoor het in behandelingnemen van een aanvraag tot
wijziging van een omgevingsvergunningals gevolg van een, naar de
omstandigheden beoordeeld,geringewijziging in het project: € 1.416,40

Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplanals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet
ruimtelijke ordening, of hetwijzigen van een reedsvastgesteld
bestemmingsplan, tenzij de kostenop een andere wijze reeds in rekening
zijn gebracht(anterieureovereenkomst)

Het tarief voor het onderzoekennaar de mogelijkhedenvoor medewerking
aan een initiatief, dat in strijd met het bestemmingsplan is en waarvoor
afwijking of wijziging nodigis, bedraagt

€ 1.416,40

Het tarief voor het in behandelingnemen van een aanvraagdie in strijd is
met het bestemmingsplanenwaarvoor eenwijziging nodig is, Dit als
bedoeld voor de categorieënin artikel6.2.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening waarop een proceduremarktinitiatiefvolgt met bijbehorende
anterieure overeenkomst, bedraagt

€ 2.243,70

€ 2.243,70

Hoofdstuk 9 Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemenvan een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffinggeluidhinder, als bedoeld in artikel 8.4, 2de lid
van het Bouwbesluit2012

Hoofdstuk 10 in dezetitel niet benoemdebeschikking

2.10.1 l Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemenvan een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 71 ,60

Pagina 22 van 25



69 Gemeente
Atbrandsuaard

Titel 3Dienstverleningvallend onder Europesedienstenrichtlijn

Hoofdstuk l Horeca

3.1.
3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van
de Drank-en Horecawet

3.1.2
3.1.3

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Drank-en Horecawet

€ 295,00
€ 125,20

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning ingevolge
artikel 2:28 van de Algemene PlaatselijkeVerordening Albrandswaard
Bijschrijving van een beheerder op de exploitatievergunningafgegeven op
basis van artikel 2:30c Algemene Plaatselijkeverordening. Indien dit samen
gaat met een wijziging van de drank-en horecawet artikel30 worden hier
geen leges voor in rekening gebracht.

€ 29,60

€ 296,60
3.1.5

3.1.6

3.1.7

een aanvraag tot ontheffing s\uitingsuurhoreca als bedoeld in artikel 2:29
van deAlgemeneplaatselijkeverordening.
een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4
van de Drank-en Horecawet

€ 125,20

€ 30,40

€ 30,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Het tarief bedraagt voor het in behandelingnemen van een aanvraag om
een vergunning voor het organiserenvan een evenement als bedoeld in
artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening
(evenementenvergunning), indien het betreft
Een A-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder b van de APV
Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel2:24 lid 3 onder c en d
door een persoon of organisatie met commercieel winstoogmerk
Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder c en d
door een persoon of organisatie voor een ideeel doel

€ o,oo

€ 208,80

€ o,oo

Hoofdstuk 3Splitsingsvergunning woonruimte(vervallen)

Hoofdstuk 4 (vervallen)

Hoofdstuk5Standplaatsen

Het tarief voor het innemen van eenstandplaats met een verkoopwagen
of eenheid bedraagt
voor een halve da € 20,60

€ 32,90voor een hele da.
Het tarief voor het innemen van eenstandplaats met een verkoopwagen
of eenheid op dinsdaqen Emmastraat Poortugaal
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De kosten voor het innemen van een standplaats bedragen per dag/per
jaar:
a. tot en met 8m2, per dag€ 7,20 Per jaar: € 374,40 (52 x € 7,20)

b. van 9 tot en met 12m2, per dag €
8,90

Per jaar: € 462,80 (52 x € 8,90)

c. van 13 tot enmet 16m2, per dag
€ 14,10

Per jaar: € 733,20 (52 x € 14,10)

d. van 17tot enmet20m2perdag
€ 19,40

Per jaar € 1.008,80 (52 x € 19,40)

Voor het innemen van een seizoenstandplaatsmet een kraam bedraagt
het tarief lr maand
Mónét inn) úaÍeri
bedraagt het tarief per maand

€ 96.00

€ 196,00

Hoofdstuk 6 Win keltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een ontheffing in het kader van deWinkeltijdenwet of de Verordening
winkeltijdenAlbrandswaard
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.13.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.13.1bedoelde
ontheffin

€ 72,60

€ 72,60

€ 72,60

Hoofdstuk7 in dezetitel niet benoemdevergunning,ontheffing of anderebeschikking

Het tarief voor het in behandelingnemenvan een aanvraagvoor een
vergunning, ontheffing of andersoortige beschikking, welke niet in de
voorgaande hoofdstukkenvan deze titel is benoemd maarwel moet worden
gekwalificeerd als dienst in de zin van de Dienstenwet (Stb, 2009, 503)
bedraagt:

per dag
perweek
permaand

€ 31,20
€ 43,40
€ 122,50
€ 243,50per jaar

Hoofdstuk 8 Landelijke RegisterKinderopvang

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot
een opname in het Landelijke Register Kinderopvangvan
een kindercentrumof gastouderbureau
een voorziening voor gastouderopvang

€ 1.186,00
€ 296,00
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Inwerkingtreding en citeertitel

1.

2.
3.
4.

De “Tarieventabelleges 2020“ wordt ingetrokkenmet ingangvan de in het derde lidgenoemde
datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijftop de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze tarieventabel treedt in werking met ingangvan de eerste dag na die van de bekendmaking
Dedatum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel legesverordening2021”.

Aldus beslotenin de openbarevergaderingvan de raadvan degemeenteAlbrandswaardvan 14
december 2020.
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