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Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Voor de voltrekking van een huwelijk c.q. registratie partnerschap
bedraagt het tarief:
op maandag tot en met vrijdag, waarop het bureau van de burgerlijke

1.1.1.1 stand is geopend, indien de voltrekking van het huwelijk op verzoek van
de aanvrager plaatsvindt

1. in de trouwzaal van het gemeentehuis te Zuid-Scharwoude € 359,00 € 365,00 € 9,00 2,51%
2. in het afmijnlokaal van museum BroekerVeiling om 11.30 uur € 506,00 € 520,00 € 12,00 2,36%
3. in het afmijnlokaal van museum BroekerVeiling in de middag € 656,00 € 674,00 € 16,00 2,43%
4. in de Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude € 508,00 € 520,00 € 12,00 2,36%
5. in de Witte Kerk te Sint Pancras € 508,00 € 520,00 € 12,00 2,36%
6. in de Regenboogkerk te Sint Pancras € 508,00 € 520,00 € 12,00 2,36%
7. in Het Regthuis te Oudkarspel € 383,00 € 417,00 € 34,00 8,88%

in of op een door het bruidspaar gekozen locatie, niet zijnde de in lid 1 tot
8. en met 7 genoemde locaties, waarbij geen toets naar de brandveiligheid € 383,00 € 392,00 € 9,00 Z35%

ingesteld dient te worden
in of op een door het bruidspaar gekozen locatie, niet zijnde de in lid 1 tot

g en met 7 genoemde locates, waarbij wel een toets naar de € 484,00 € 496,00 € 12,00 2,48%
brandveiligheid ingesteld dient te worden
van een ‘eenvoudige huwelijksvoltrekking’ op maandagmorgen of

10. woensdagmorgen om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur of 11.30 uur met € 153,00 € 157,00 € 4,00 2,61%
een korte standaard toespraak
gedurende de tijd waarop het bureau van de burgerlijke stand op zondag

1.1.1.2.1 en op daarmee gelijkgestelde dagen kan worden geopend, worden de € 892,00 € 913,00 € 21,00 Z35%
tarieven van artikel 1.1.11 verhoogd met
gedurende de tijd waarop het bureau van de burgerlijke stand op zaterdag

1.1.1.22 kan worden geopend, worden de tarieven van artikel 1.1.1.1 verhoogd € 310,00 € 317,00 € 7,00 Z26%
met
gedurende de tijd dat het bureau van de burgerlijke stand op maandag tot

1.1.1.2.3 en met vrijdag is geopend na 17.00 uur, worden de tarieven van artikel € 0,50 € 0,50 0,00%
1.1.1.1 verhoogd met

1.1.2 Het tarief voor een trouwboekje of een duplicaat-trouwboekje is € 28,00 € 29,00 € 1,00 3,57%
Voor het gebruik maken in diensttijd van ambtenaren, in dienst van de

1.1.3 gemeente, om op te treden als getuige bij een huwelijk, bedraagt het tarief € 23,75 € 25,00 € 1,25 5,26%
per ambtenaar, per kwartier.
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk,

1 1 4
waarbij gebruik wordt gemaakt van één der zalen welke als trouwlocaties
dienst doen, zijn de tarieven genoemd in de artikelen 1.1.1.1 tot en met
1.1.1.2.2 van toepassing.
Voor het verstrekken van een attestatie de vita (internationaal modeij als

€ 1340 € 13 80 € 040 2 990/
bedoeld in artikel 19k van Boek 1 8W bedraagt het tarief ,

1.1.6 Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand bedraagt het tarief € 13,40 € 13,80 € 0,40 2,99%

Voor elk uitreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie
€ 13,40 €13,80 € 0,40 2,99%

van een partnerschap of van overluden bedraagt het tarief

11 8
Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49e

€ 23,60 €24,30 € 0,70 297%
van Boek 1 8W bedraagt het tarief
Voor een meertalig modelformulier behorende bij een afschrift, uitreksel of

€ 13,40 €13,80 € 0,40 2,99%
affestatie de vita bedraagt het tarief

1110
Voor een meertalig modelformulier behorende bij een verklaring van

€ 18,00 €18,60 € 0,60 3,33%huwelijksbevoegdheid bedraagt het tarief

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

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

1.2.1 van een nationaal paspoort:

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,70 € 73,20 € 6,50 9,75%

1 2 1 2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18

€ 53,10 € 55,30 € 2,20 4,14%
jaar nog niet heeft bereikt

1 2 2
van een natonaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan
een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,70 € 73,20 € 6,50 9,75%

1 222
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18

€ 53,10 € 55,30 € 2,20 4,14%
jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

1.2.3 Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,70 € 73,20 € 6,50 9,75%
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1.232
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18

€ 5310 € 55,30 € 2,20 4,74%jaar nog niet heeft bereikt

1 24
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

€ 53,10 € 55,30 € 2,20 4,14%vreemdelingen
1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2 5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,20 € 58,30 € 6,70 17,69%

1 2 5 2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18

€ 29,60 € 30,70 € 7,70 3,72%jaar nog niet heeft bereikt
hetgeen in deze taneventabel is bepaald over een Nederlandse
identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

1 2 5 3
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige
toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor
personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken
persoon
voor een versnelde uitreiking van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met

1,2.6 1,2.5 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde € 48,60 € 49,80 € 7,20 2,47%
leges vermeerderd meteen bedrag van

1 27
voor het op verzoek van de burger thuis laten bezorgen van een

€ 15,30 € 15,70 € 0,40 2,67%reisdocument extra per document

1.2.7.1 voor ieder extra document dat op hetzelfde adres bezorgd moet worden € 3,60 € 3,70 € 0,10 2,78%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

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

1.3 1.1 tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 39,45 €40,65 € 7,20 3,04%

1.3 1.2 tot het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 2,55 € 2,60 € 0,05 1,96%

1 31 3
als genoemd in artikel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering het tarief

€ 34,10 €34,10 € - 0,00%vermeerderd met een bedrag van

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking

1.4.1. verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
1.4.2 het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van € 7.50 € 8,00 € 0,50 6,67%

het Besluit basisregistratie personen per verstrekking (uitreksel BRP)

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
1.4.3 basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of deel € 23,75 € 25,00 € 1,25 5,26%

daarvan ferfgename Onderzoek)

Het tarief bedraagt voor het schriftelijk opvragen van gegevens door
1.4.4 afnemers welke als landelijke datanetafnemers zijn geautoriseerd, na het € 2,35 € 2,40 € 0,05 2,73%

overleggen van de zogenaamde no-hit verklaring, per verstrekking

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1 5 1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

1.5.1.1 een exemplaar van de Bouwverordening € 30,55 € 31,30 € 0,75 2,45%
1.5.1.2 een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening € 30,55 € 31,30 € 0.75 2,45%

1 5 2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering c.q de
1.5 2.1 besluitenlijsten van de foravergaderingen of een exemplaar van de € 0,30 € 0,30 € - 0,00%

stukken behorende bij een reeds- cq. forumvergadering, per pagina

1 5 3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

1,5.3.1 een exemplaar van het gemeenteblad, per pagina € 0,30 € 0,30 € - 0,00%
1.5.3.2 een abonnement op het gemeentebled, per pagina € 0,30 € 0,30 € - 0,00%

Hoofdstuk 6 Informatie

1 6 1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor

1.6 1,1 niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is € 3,60 € 3,75 € 0.75 4.17%
opgenomen, per pagina
afschriften, doorslagen. fotokopieen van stukken of uiftreksels. voor zover

1.6 1.2 daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een
tarief is opgenomen, per pagina’
A4formaat € 1,90 € 1,95 € 0,05 2,63%
A3 formaat € 3,75 € 3,85 € 0,70 2,67%
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kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de

1 6 1 3
subonderdelen 1.6.1.1 en 1.6.1.2 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

1 6 1 4
een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,40 €

€ 18,20 €

10,70 € 0,30 2,66%

18,70 € 0,50 2,75%

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
het verrichten van onderzoek in het bij de gemeente Langedijk berustend
materiaal, ongeacht het resultaat, per kwartier of een gedeelte daarvan

Hoofdstuk 7 Overige publiekazaken

1 7 1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

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

1 7 2 1
voor het afleggen van een enkelvoudige optieverklaring ter verkrijging van
het Nederlanderschap

1 7 2 2
voor het afleggen van een gemeenschappelijke optieverklaring ter
verkrijging van het Nederlanderschap

1 7 2 3
voor het verkrijgen van het Nederlanderschap door optie door een
minderjarige

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

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

€ 23,75 € 25,00 € 1,25 5,26%

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het
1.8 1 resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een

ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier of deel daarvan

1 82
Onverminderd het in 1.8.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.2.1 een afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 23,75 €

€ i,go €

25,00 € 1,25 5,26%

i,gs € 0,05 2,63%

1.8.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € i,go € i,gs € 0,05 2,63%

Hoofdstuk 9 Hulaveatingawet

1 •g• 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1 g 1 1
tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in
artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014 € 86,25 € 88,30 € 2,05 2,36%

Hoofdstuk 10 Kanaapelen

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

1 10 11
tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op
de kansapelen (loterijvergunning)

1 10 1 2
tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel
30b van de Wet op de kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat op

1.10.1.2.1 grond van artikel 3 van het Speelautomatenbealuit 2000 of wijzigingen
daarvan
voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelaulomaten op

1.10.1.2.2 grond van artikel 3 van het Speelautomatenbealuit 2000 of wijzigingen
daarvan

€ 31,50 €

€ 56,50 €

€ go,so €

32,30 € 0,60 2,54%

56,50 € - 0,00%

go,so € 0,00%

Hoofdstuk 11 Ondergrondse infraatructuren

De kosten bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag in

1 111
verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de
Algemene Verordening Ondergrondse lnfrastructuren (AVOI), omtrent
plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m’
indien hel betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m1
indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m1
indien het betreft tracés vanaf 2500 m’
Indien een begroting als bedoeld in 1.11.1.4 is uitgebracht, wordt een
aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is
geaccordeerd.

€ 41,00 21,47%
€ 47,00 14,76%
€ 105,00 22,83%

1.6.2

€ 41,35

€ 187,00

€ 31g,00

€ 21,00

€ 881,00
€ 655,00
€ 1.124,00
€ 8gg,oo
€ 130,00

Naturalisatie enkelvoudig standaard
Naturalisatie enkelvoudig verlaagd
Naturalisatie gemeenschappelijk standaard
Naturaliaafe gemeenschappelijk verlaagd
Meenaturaliserend minderjarig kind

0,00%

€ 4,00 2,14%

€ 7,00 2,19%

€ - 0,00%

€41,35 €

€ igi,oo

€326,00

€21,00

€goi,oo
€670,00

€1.150,00
€ g20,00
€133,00

€ 20,00
€ 15,00
€ 26,00
€ 21,00
€ 3,00

2,27%
2,29%
2,31%
2,34%
2,3 1%

1.11.1.1
1.11.1.2
1.11.1.3
1.11.1.4

1.11.1.5

€ igi,oo € 232,00
€ 318,00 € 365,00
€ 460,00 € 565,00

o.b.v. begroting o.b.v. begroting
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111 2
Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25
m” € 50,00 € 54,00 € 4,00 8,00%

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet

1 11 3
plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente,
andere beheerders van Openbare gronden en de netbeheerder, wordt het
in 1.11.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

Hoofdstuk 14 Leegstandswet

1 14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van
1.14.1 leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de

Leegstandswet
tot het verlengen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van

1142 leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de
Leegstaridswet

Hoofdstuk 15 Diverse (vergunningen 1 ontheffingen! uittreksels 1 overige informatie)

1.15.1 Hettariefbedraagtvoorhetin behandeling nemen van een aanvraag.

1.1522

5.

b.

1.15.3

1.154

€ 123.60 € 126,70 € 2.90 2,34%

61,90 € 63,40 € 7,50 2,42%

€

Hoofdstuk 12 Verkeer en Vervoer

1.12 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

333,00 € 350,00 € 77,00 5,17%

25,95 € 0,65 2,57%

144,10 € 147,50 € 3,40 2,36%

tot het verstrekken van een invalidenparkeerkaart of gehandicaptenkaart,
1.12.1.1 als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake € 25,30 €

het wegverkeer
tot het verstrekken van een invalidenparkeerkaart of

1 12 1 2 gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit
€. .

. administratieve bepalingen inzake het wegverkeer waarbij een medische
keuring door de GGD benodigd is

Hoofdstuk 13 Havengelden (Broek op Langedijk)
De bedragen hieronder genoemd zijn inclusief omzetbelasting indien deze
verschuldigd is

1 13 1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

‘

het gebruik van een ligplaats voor maximaal 2 x 24 uur

1.13 1.1 per etmaal per meter boot of deel daarvan € 0,80 € 0,80 € - 0,00%
1.13.1.2 Het tarief voor het nemen van een douche bedraagt € 0,50 € 0,50 € - 0,00%
1.13.1 3 Hettanef voor het afnemen van water per 0.1 m0 bedraagt € 0.50 € 0,50 € - 0,00%
1.13.1 4 Het tarief voor het afnemen van stroom per kWh bedraagt € 0,50 € 0,50 € - 0,00%
1.13.1.5 Het tarief voor het gebruik van wasmachine en droger bedraagt € 7,00 € 7,00 € - 0,00%

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

1 13 2
het verstrekken van een ligplaats ten behoeve van de pleziervaart voor de

€ 3 00 € 3 00 € - 0 00°/‘

‘ periode van 30 september tfm 1 april, per meter boot of deel daarvan per ‘ ,
, 0

maand
1.1 3.3 Het tarief bedraagt voor het passeren van de sluis per boot € 2,00 € 2,00 € - 0,00%

€

tot het verlenen van de volgende vergunningen. alarminstallaties, gebruik
1.15.1.1 openbaar water, vaarverbod Oosterdelgebied, verbod vuur te stoken, € 16,80 € 17,20 € 0.40 2,38%

gebruik gemeentewapen en vlag, weg anders dan bestemming

1.15.1 2
tot het verlenen van een ontheffing voor het buiten een inrichting in

€ 16,80 € 1720 € 0,40 2,38%werking hebben van geluidsapparaten. per aanvraag

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

1 1521 beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingen-registratie, dan wel
€ 1,90 € 1,95 € 0,05 2,63%tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring (belast.

c.q. onbelast verklaring), als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per pagina

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot
inzage in het gemeentelijke beperkingenregister:
voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie, per pagina € 1,90 € 1,95 € 0,05 2,63%
voor het verstrekken van een toelichting op het ter inzage verleende

€ 23 75 € 25 00 € 1 25 5 260/dossier per kwartier of deel daarvan , , ,

, 0

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie
door middel van het door de gemeente vastgestelde formulier, gedaan € 60,25 € 61,70 € 1,45 2.47%
door een makelaar dan wel een vergelijkbare instantie, bedraagt

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg op grond van artikel € 259,85 € 266,10 € 6,25 2,4 7%
2:11 Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving 1 omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1 1.1 aanlegkosten:

de ssnnemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme administratieve vooiwssrden voor de
uitvoering van werken en van 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:

onder de bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom
exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en
van technische inatallatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren
werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die
voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke
realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.
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;
Als de bouwkosten worden geraamd wegens het ontbreken van de
aannemingaaom, worden de bouwkoaten exclusief BTW geraamd op
basis van het product van de eenheidaprijzen voor het uit te voeren werk
en de inhoud c.q. oppervlakte c.q. lengte van het bouwwerk, conform de
bij deze verordening behorende en bijgevoegde bijlage ‘Tabel
eenheidaprijzen bouwkosten 2019’.

2 11 3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingaracht.

2 1 2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

2 1 3
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het
toetaingakader in een ander wettelijk voorschrift ia uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg 1 beoordeling conceptaanvraag

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

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een
2.2.1 voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, of (een € 135,40 € 138,65 € 3,25 2,40%

aanvraag) om de beoordeling van een conceptaanvraag, per activiteit

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien
2.2.2 tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een € 128,75 € 131,85 € 3,10 2,41%

welatandstoeta noodzakelijk is:

Het tarief onder 2.2.1 wordt verminderd met 40% voor zover dit betrekking
heeft op de beoordeling van een vooroverleg / conceptaanvraag voor de

2.2.3 activiteit ‘bouwen’ en dit vooroverleg / conceptaanvraag hierbij getoetst
moet worden aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de
verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een omgevingavergunning voor een project de som van
de verachutdigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag

2.3 betrekking heeft en da verachuldigde 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 legeabedrag worden gevorderd.
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2.3.1 Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingavergunning

2.3.1.1 betrekking heeft op een bouwachviteit ala bedoeld in artikel 2.1, eerate lid.
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

23.1.1.1 indiende bouwkoaten minder dan €5.000,-- bedragen: € 280,85 € 287,60 € 6,75 2,40%

23 11.2 bouwkoaten € 5.000,— of meer bedragen, doch minder dan €
€ 606,70 € 621,25 € 14,55 2.40%

indien de bouwkoaten €20.000,— tot€ 50.000,— bedragen: € 606,70 € 62125 € 14,55 2,40%

2 11 3 vermeerderd met: € 0,04 € 0,04 € - 0,00%

van het bedrag waarmee die bouwkoaten €20.000,— te boven gaan;

indiende bouwkoaten€50.000,—tot€ 500.000,— bedragen € 1.755,70 € 1,7g7,85 € 42,15 2,40%

2 3 11 4 vermeerderd met: € 0,04 € 0,04 € - 0,00%

van het bedrag waarmee die bouwkoaten €50.000,— te boven gaan;

indien da bouwkoaten €500.000,— tot €5.000.000,— bedragen € 18 990,70 € 1 8.990,70 € - 0,00%

2 3.1 1
vermeerderd met: € 0,04 € 0,04 € - 0,00%

van het bedrag waarmee die bouwkoatan € 500.000,— te boven gaan;

indien de bouwkoaten €5.000.000 te boven gaat bedragen: € 178.290,70 € 178.2g0,70 € - 0,00%

2.3.1 1 6 vermeerderd met: € 0,03 € 0,03 € - 0,00%

van het bedrag waarmee die bouwkoaten € 5.000.000,— te boven gaan;

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening in onderdeel 2.3.1.1 wordt

2 3 1 1 8
verminderd met 10% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetat
aan een beetemmingaplan waarvoor niet ie voldaan aan de verplichting uit
artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening

Extra welstandstoets
Onverminderd het bepaalde in aubonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

23.1.2 indien zich tijdena de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde
€ 128,75 € 131,85 € 3,10 2,41%aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe

welatandatoeta noodzakelijk ie

Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in eubonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

231 3
indien krachtene wettelijk voorechrift voor de in dat onderdeel bedoelde

€ 128,75 € 131,85 € 3.10 241%aanvraag een adviee van de agrarieche commieeie nodig ie en wordt
beoordeeld:

Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in aubonderdeel 2,3.1.1 bedraagt het tarief,

2.3.1.4 indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na € - € - € - 0,00%
aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit.

Onverminderd het bepaalde in eubonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

2 3 1 6 indien uit de conetructietoete blijkt dat een extra toete van de
€ 88 75 € 90 90 € 2 15 2 42°/conetructiegegevene noodzakelijk ie, voor elke extra conetructietoete een ‘ , ,

,

tarief van

2.3 2 Aanlegactiviteften
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingevergunning
betrekking heeft op een aanlegactiviteit ale bedoeld in artikel 2.1, eerete € 0,02 € 0,02 € - 0,00%
lid, onder b, van de Webo, bedraagt het tarief
van de eanlegkoeten. met een minimum van: € 91,60 € 93,80 € 2,20 2,40%
en een maximum van: € 61.063.30 € 62528.80 € 1.465.50 2,40%

2 3 3 Planologisch sfnjdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwacfivifeit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingevergunning
betrekking heeft op een activiteit ale bedoeld in artikel 2.1, eerete lid,
onder c, van de Webo. en tevene epreke ie van een bouwactiviteit ale
bedoeld in artikel 2 1, eerete lid, onder a. van de Wabo, bedraagt het
tahet. onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2 3 3 1
indien artikel 2.12, eerete lid, onder a, onder 10, van de Wabo wordt

€ 259,75 € 266 00 € 6,25 2,4 1%toegepaet (binnenplanee afwijking):

2 3 32
indien artikel 2.12, eerete lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt

€ 259,75 € 266 00 € 6,25 2,41%toegepeet (buitenplanee kleine afwijking):

2.3 3 3
indien artikel 2.12, eerete lid, onder a, onder 3°, van de Webo wordt

€ 3.663,80 € 3751 75 € 8795 2,40%toegepeet (buitenplanee afwijking)’

2 3 34
indien artikel 2 12, eerete lid, onder b, van de Wabo wordt toegepaet

€ 259,75 € 266,00 € 6,25 2,4 1%(afwijking van exploitatieplan):
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indien de eenvreeg een project ven provinciaal beleng betreft, de ectiviteit

2 3 3 5
in strijd is met de regels die zijn gesteld krechtens ertikel 4.1, derde lid,
vsn de Wet ruimtelijke ordening en ertikel 2.12, eerste lid, onder c, ven de
Webo wordt toegepast (afwijking ven provincisle regelgeving):

indien de aanvraag een project ven netioneel beleng betreft, de ectiviteit in

2 3 3 6
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, ven
de Wet ruimtelijke ordening en ertikel 2.12, eerste lid, onder c, ven de
Webo wordt toegepest (afwijking ven netionele regelgeving):

Tartef 2019 Tarief 2020
Verschil

2020 t.o.v. 2019

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

25g,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

25g,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

- € - € - 0,00%

25g,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

25g,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

3.663,60 € 3.751,75 € 87,95 2,40%

25g,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

259,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

25g,75 € 266,00 € 6,25 2,41%

- € - € - 0,00%

281,90 € 288,65 € 6,75 2,39%

23 3 7
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Webo wordt toegepast
(afwijking ven voorbereidingsbesluit):

2 3 4
Planologisch alr,jdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit els bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit els
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Webo, bedraagt het
tarief:

2 34 1
indien artikel 2.12, eerste lid, onder e, onder 10, van de Webo wordt
toegepest (binnenplense afwijking):

2 34 2
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplense kleine efwijking).

2 34 3
indien ertikel 2.12, eerste lid, onder e, onder 3°, van de Webo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):

2 34 4
indien ertikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Webo wordt toegepast
(afwijking van exploitetieplen):

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

2 3 4
in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening en ertikel 2.12, eerste lid, onder c, ven de
Wabo wordt toegepast (efwijking van provinciale regelgeving):

indien de eenvreeg een project ven nationaal belang betreft, de activiteit in

2 3 4 6
strijd is met de regels die zijn gesteld krechtens artikel 4.3, derde lid, ven
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, ven de
Wsbo wordt toegepast (afwijking ven netionele regelgeving):

2 34 7
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Webo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):

2 3
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
Indien de eenvreeg tot het verlenen van een omgevingsvergunning

2.3.5.1 betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder d, ven de Wsbo, bedreagt het terief:

2 3 5 2
Dit tarief wordt verhoogd voor een bouwwerk met een
gebruiksoppervlekte ven:

2.3.5.2.1 Om2 Um 100 m2 met €275,--
2.3.5.2.2 101 m2 Um 500 m2 met €112,-- plus €1,62 per m2
2.3.5.2.3 501 m° Vm 2.000 m° met € 62g,-- plus €0,61 per m2
2.3.5.2.4 2.001 m° Um 5.000 m2 met€ 1.569,— plus €0,16 per m°
2.3.5.2.5 5.001 m2Um5O.000 m2 met€2.166,-- plus€0,05 perm2
2.3.5.2,6 meer den 50.001 m° met€ 3.488,-- plus €0,01 per m2

Voor de bepeling ven de gebruiksoppervlekte wordt eengesloten bij het
normbled NON 2580

2 3 3
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvrssg tot het
wijzigen den wel uitbreiden ven een gebruiksvergunning bedreegt:
indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van de inrichting:

235 3 1
het besisbedrag ÷ toesleg zoals genoemd onder 2.3.5.1 en 5.3.5.2 met
dien verstende det de toesleg uitsluitend berekend wordt over de
oppervlakte ven de uitbreiding
indien de eenvreeg betrekking heeft op een herindeling, interne
verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, danwel een deel

2.3.5.3.2 van de inrichting: 50% van het legesterief zoels genoemd onder 2.3.5.1 en
2.3.5.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend berekend wordt over
de oppervlekte ven de wijziging.

€ 268,98 € 275,00 € 6,03 2,24%
€ log,62 € 112,00 € 2,38 2,17%
€ 614,08 € 629,00 € 14,93 2,43%
€ 1.532,65 € 1.56g,oo € 36,35 2,37%
€ 2.106,13 € 2.166,00 € 59,88 2,84%
€ 3.406,34 € 3.488,00 € 81,66 2,40%
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2 3 6 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 beschermd
monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder t, van de Wabo, of
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b,
van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of een

2.3,6.1 in de Erfgoedverordening Langedijk aangewezen monument, waarvoor op
grond van die provinciale erfgoedverordening of artikel 10, tweede lid, van
die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:

23 6 11
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een

€ 259,75 € 266.00 € 6,25 2.47%monument.

2 3 6 1 2
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument o

€ 259,75 € 266,00 € 625 2,47%een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads
of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo,
op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale
erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Langedijk aangewezen

2.3.6.2 stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder € 259,75 € 266,00 € 6,25 2,4 7%
c, van de Wabo, waarvoor op grond van dïe provinciale
erfgoedverordening of artikel 22, tweede lid van die gemeentelijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

237
Sloopactiviteften anders dan bijmonumenten of in beschermd stads
of dorpsgezicht
Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 € 390,75 € 400,15 € 9.41 2.47%
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 8 Aanleggen of veranderen van een weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 Algemene Plaatselijke Verordening een

€ 259,75 € 266,00 € 6,25 2,4 7%vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake
is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.9 Uitweg 1 inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 de Algemene Plaatselijke Verordening een

€ 128,75 € 131 85 € 3,09 247%vergunning of ontheffing is vereist. als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake
is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor
op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11
van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is

€ 128,75 € 131,85 € 3,09 2,41%vereist, als bedoeld in artikel 2 2, eerste lid, aanhef en onder g, van de
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:

Pagina 9 van 15



Verschil
Tarief 2019 Tarief 2020

2020 1.0v. 2019

2.3.11 Opslag van roerende zaken (gereserveerd)

2.3.12 Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en
onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit)

€ 128,75 € 131,85 € 3,09 2,41%bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
van dit hoofdstuk indien tevena sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:

2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingavergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2,2aa, aanhef en
onder b, van het Besluit omgevingarecht (flora- en fauna-activiteit)

€ 128,75 € 131,85 € 3,09 Z41%bedraagt het tanef, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen
ven dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:

2.3 14 Andere activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingevergunning
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:
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen

2 3 14 1
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

€ 128 75 € 131 85 € 309 2410/
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2 1, eerste lid, onder i, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

23 14 2
waterachapaverordening aangewezen categorie activiteiten die van

€ 128,75 € 131,85 € 3,09 2,41%invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, sla bedoeld in artikel 2.2,
tweede lid, van de Webo, bedraagt het tarief.

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond
van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing

2.3.14.2.1 verschuldigd ie els de activiteit zou worden uitgevoerd zonder € 128,75 € 131,85 € 3,09 2,41%
omgevingsvergunning Als de activiteit in geen enkel geval kan worden
uitgevoerd zonder omgevingavergunnïng bedraagt het tarief:

als het een provinciale of waterachapaverordening betreft: het bedrag van
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingavergunning aan de aanvrager meegedeelde
kosten, blijkend uit een begroting die door het College van burgemeester

2.3.14.2.2 en wethoudera ie opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste
volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter
kennis ie gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk
is ingetrokken.

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op
verzoek in twee fasen plaatsvindt, ala bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van
de Wabo, bedraagt het tarief:

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

2 3 15 1
met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloelt uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag
voor de eerste fase betrekking heeft;

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

2 3 152
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 Beoordeling bodemrappod

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wehelijk voorschrift voor de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrepport wordt beoordeeld

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 246,45 € 252,35 € s,gi 2,39%
2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 246,45 € 252,35 € 5,91 2,39%
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2.317 Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen
over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot

23.17.1 het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde
kosten, blijkend uit een begroting die door het College van burgemeester
en wethouders is opgesteld

Indien een begroting als bedoeld in 2,3.17.1 is uitgebracht, wordt een

2 3 172
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

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene

2.3.18.1 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’

23 18 11
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet

€ 128,75 € 131,85 € 3,09 2,47%afgeven:

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

2.3.18.1.2 nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgavingsvergunning
aan de aanvrager meegedeelde kosten. blijkend uit een begroting die door
het College van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een

2 3 182 aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begrotng aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermtndering

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is
voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordelïng van een
conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de
beoordeling van de concept aanvraag geheven leges in mindering
gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot

2.4.1 het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. In het
geval de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning zoals
hiervoor bedoeld, is voorafgegaan door meer dan één vooroverleg of
conceptaanvraag, worden slechts van maximaal één, het laatste,
vooroverleg of conceptaanvraag de geheven leges in mindering gebracht
op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning die hierop volgt

lndïen de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op

2.4.2 vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband
met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de
onderdelen 2317 en 23 18. De vermindering bedraagt’

2.4.2 1 bij 5 tot 10 activiteiten: € 0,05 € 0,05 € - 0,00%
van de voor die activiteiten verschuldigde leges:

2.422 bij 10 tot 15 activiteiten € 0,08 € 0,08 € - 0,00%
van de voor die activiteiten verschuldigde leges:

2.4.2.3 bij 150f meer activiteiten € 0,10 € 0.10 € - 0,00%
van de voor die activiteiten verachuldigde leges
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Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2 5 1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat
uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2 31,
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 tewggaaf bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 3 weken na het in

€ 0,75 € 0,75 € - 0,00%
2 1 2

behandeling nemen ervan
- van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

verschuldigde leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 3 weken na het in behandeling

€ 0,50 € 0,50 € - 0,00%
2 5 1 3

nemen ervan
- -

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

2 5 2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-of sloopactiviteiten als
bedoeld in de onderdelen 2.31, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag
van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel € 0,25 € 0,25 € - 0,00%
van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na het
onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen
gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

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

2 5 3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld

€ 0 25 € 025 € - 0 00°!
2 5 3 1

in de onderdelen 2.3 1, 23.2, 23.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op ‘

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges
Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede

2.5 3.2 verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is
verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4 reserveren

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 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het In behandeling nemen van een aanvraag tot
2.6 wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de € 128,75 € 131,85 € 3,09 2,41%

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

2.6.1 indien deze aan de welstandscommissie voorgelegd moet worden: € 257,55 € 263,75 € 6,22 2,41%

Pagina 12 van 15



Tarief 2019 Tarief 2020
2O20f..v. 2019

Hoofdstuk 7 Bestemmingawijztgingen zonder activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste

27.1 lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarop artikel 6.12 van de Wet € 3.663,80 € 3.751,75 € 87,97 2,40%
ruimtelijke ordening niet van toepassing is, en waarvoor de aanvrager het
(ontwerp) bestemmingsplan opstelt of laat opstellen

27 11
Indien de gemeente het (ontwerp)beatemmingaplan zelf moet opstellen of

€ 6 661,45 € 6 821,30 € 159,85 240%moet laten opstellen wordt het tarief onder 2.7.1 verhoogd met

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

27 2
het wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3 6 eerste lid

€ 832 65 € 852 65 € 2001 2 40°!-

- onder a van de Wet ruimtelijke ordening en waarvoor de aanvrager het ‘ , ,
,

(ontwerp)wijzigingaplan opstelt of laat opstellen

2 7.2 1
Indien de gemeente het (ontwerp)wijzigingsplan zelf moet opstellen of

€ 2 220,50 € 2 273,80 € 53,32 2,40%moet laten opstellen wordt het tarief onder 2.7.2 verhoogd met

Hoofdatuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking
2.8.1 Vergunningsvnj bouwwerk

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot
2.8.1.1 afgihe van een verklaring dat een bouwwerk vergunningavrij mag worden € 49,25 € 50,45 € 1,22 2,44%

gerealiseerd

2 8.2
Het tarief bedraagt v?or het in behandeling nemen van een aanvraag om

€ 257,30 € 263,50 € 6,20 2,41%een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
2.8.3 het verkrijgen van een, al dan niet persoonagebonden en / of tijdelijke, € 571,45 € 585,15 € 13,71 2,40%

gedoogbeschikking voor handelingen in strijd met wet- of regelgeving
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Tarief 2019 Tarief 2020
Verschil

2020 Lo.v. 2019

Titel3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtllin

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3 2 1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per

• aaneengesloten periode:

3 2 1 1
tot het verlenen van een vergunning voor een regulier evenement

• (categorie A van de risicoscan)

€

€

€

€

3 2 1 2
tot het verlenen van een vergunning voor een evenement met verhoogde

€
veiligheidsaandacht (categorie Bi van de risicoscan tot en met 25 punten)

tot het verlenen van een vergunning voor een evenement met sterk
3.2.1.3 verhoogde veiligheidsaandacht (categorie B2 van de risicoscan van 26 tot

en met 30 punten)
tot het verlenen van een vergunning voor een risico-evenement (categorie
C van de risicoscan), het bedrag van de voorafgaand aan het in

3 2 1 4
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde

•
kosten, blijkend uit een begroting die door het College van burgemeester
en wethouders is opgesteld, met een minimum van € 4.313,- en een
maximum van € 30.000,--.

3 2 2
Indien de aanvraag ziet op een tijdelijk bouwsel, bestemd voor meer dan

• 150 personen tegelijk, vindt een brandbeveiligingstoeta plaats.

Het basistarief hiervoor bedraagt
Dit tarief wordt verhoogd voor een bouwsel met een gebruiksoppeMakte
van:
0- 100 m2 met € 123,70
101 m2 Um 500 m2 met € 52,28 plus €0,76 per m2
501 m’ Vm 2.00Dm2 met €234,48 plus € 0,29 per m2
2 001 m2 kim 5.00Dm2 met €700,01 plus €0,08 per m2
5.001 m2 kim 50.000 m2 met € 940,26 plus €0,01 per m2
meer dan 50.001 m2 met €1.527,13 plus €0,01 per m2

121,80 € 125,00

84,75 € 87,00

237,60 €

121,80 €

€ 3,20 2,63%

€ 2,25 2,65%

€ 25,20 €
€ 34,75 €
€ 44,50 €

26,00 € 0,83 3,17%
36,00 € 1,24 3,60%
46,00 € 1,54 3,37%

€ 237,60 € 243,00 € 5,39 2,27%

€ 67,60 €

€ 88,80 €

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

3 1 1 1
tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en
Horecawet
tot het verlenen van een gewijzigd aanhangsel ingevolge artikel 30a van

3.1.1.1.2 de Drank- en Horecawet waarbij uitsluitend de leidinggevenden worden
gewijzigd

3 2
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank
en Horecawet

3 1 3
tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 30 van de Drank- en
Horecawet waarbij de inrichting wordt gewijzigd

3
tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4 lid 4 van de
Drank- en Horecawet

3 1 1
tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
tot het verlenen van een gewijzigde vergunning ingevolge artikel 2:28 jo°
1:6 sub e van de Algemene Plaatselijke Verordening

Indien de aanvrager de aanvraag intrekt, dan wordt een teruggaaf van de
3.1.2 geheven leges als bedoeld in de artikelen 3.111, 31.11.2, 3.1.1.2,

311.3,3.1.1.4,3.1.1.4.1, 3.11.5 of 3.1.1.5.1 toevoegen verleend van

Indien de gevraagde vergunning of ontheffing niet wordt verleend, dan
wordt een teruggaaf van de geheven leges ala bedoeld in de artikelen
3111, 3111.2, 31.1.2, 311.3, 3.11.4, 311.4.1, 3.1.1.5 of 311.51
toevoegen verleend van

60,00 € 1,40 2,07%

01,00 € 2,19 Z48%

243,00 € 5,39 2,27%

125,00 € 3,20 2,63%

€ 0,50 € 0,50 € - 0,00%

€ 0,25 € 0,25 € - 0,00%

€ 50,75 € 52,00 € 1,25 Z46%

406,00 € 416,00 € 10,00 2,46%

€ 4.212,25 € 4.313,00 € 100,75 2,39%

€ 129,55 € 132,65 € 3,09 2,39%

€ 123,68 € 126,65 € 2,97 2,40%
€ 51,05 € 52,28 € 1,23 2,40%
€ 228,98 € 234,48 € 5,50 240%
€ 683,60 € 700,01 € 16,41 240%
€ 918,22 € 940,26 € 22,04 2,40%
€ 1.491,34 € 1.527,13 € 35,79 2,40%

Hoofdstuk 3 Diverse vergunningen 1 ontheffingen

3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per
aangevraagde datum:
tot het verlenen van een ontheffing tot het open houden
van een vergunningalokaliteit na het algemeen aluitingsuur:

a. met één uur of minder
b. met twee uur of minder, doch méér dan één uur
c. met meer dan twee uur

3 3 2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per
aangevraagde datum:

3.3.2.1 tot het verlenen van een ontheffing voor een incidentele feativiteit

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

€ 25,20 € 26,00 € 0,83 3,17%
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tot het verlenen van een vergunning tot het innemen van een incidentele
33.3.1 standplaats, niet deel uitmakende van de weekmarkt in de gemeente

Langedijk voor:
a. een dag
b. één dag per week, per jaar

een seizoensgebonden standplaats

3 3 3 2
tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar in het kader van

- de vergunningverlening krachtens de Luchtvaartwet
3.3 3 3 tot het verlenen van de volgende vergunning verkoop vuurwerk

tot het verlenen van de volgende vergunningen straatartiest,
straatfotograaf en snuffelmarkten

3 3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.4,1 tot het verlenen van een ontheffing gevelreiniging € 36,70 €

Behoort bij raadsbesluit van 10 december 2019.

De

€ 15,60 € 16,00 € 0,47 2,56%
€ 127,10 € 130,00 € 2,92 2,28%
6 53,20 € 55,00 € 1,81 3,38%

€ 16,80 € 17,00 € 0,20 1,79%

€ 44,50 € 46,00 € 1.54 3.37%

€ 67,60 € 69,00 € 1,40 2,07%

38,00 € 7,36 3,54%
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Tabel eenheidsprijzen bouwkosten 2020, behorende bij de Legesverordening 2020

1. Woningen
1.1 Rijtjeswoningen

1.2 Half vrijstaande woningen
1.3 Vrijstaande woningen / appartementen
1.4 Bungalows

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)
1.6 (Tijdelijke) woonunit

1.7 Recreatiewoning

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

€ 6,00
€ 7,00
€ 8,00

€ 9,00

€ 6.00

€ 6,00
€ 6,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 9,00

€ 4,00
€ 8,00

€ 16,00

€ 6,00

€ 38,00

€ 17,00

€ 72,00
€ 48,00
€ 2,00

€ 5,00
€ 4,00

Eenheid per

m3 € 210,00 €

m3 € 254,00 €

m3 € 282,00 €

m3 € 302,00 €

m3 € 190,00 €

m3 € 190,00 €

m3 € 190,00 €

m3 € 408,00 €

m3 € 373,00 €

m3 € 315,00 €

m3 € 127,00 €

m3 € 263,00 €

m2 € 568,00 €

m2 € 207,00 €

m1 € 1.320,00 €

m2 € 589,00 €

m1 € 2.471,00 €
st. € 1.659.00 €

€ 85,00 €

m2 € 177,00 €

m2 € 136,00 €

m3 € 132,00 €

m3 € 122,00 €

m2 € 156,00 €

m2 € 145,00 €

m2 € 122,00 €

m1 € 70,00 €

m1 € 122,00 €

m1 € 93,00 €

m1 € 48,00 €

m3 € 97,00 €

m3 € 59,00 €

m2 € 132,00 €

m3 € 200,00 €

m3 € 59,00 €

m3 € 48,00 €

m3 € 44,00 €

m3 € 39,00 €

m2 € 84,00 €

m2 € 127,00 €

m2 € 127,00 €

m3 € 200,00 €

m3 € 28,00 €

2. Woninguitbreidingen en verbouwingen
2.1 Uitbreiding woonruimte tot 25 m2

2.2 Uitbreiding woonruimte groter dan 25 m2
2.3 Kap op woning

2.4 Uitbreiding bergruimte / garage
2.5 Kelder

2.6 Serre

2.7 Verandering woonruimte (inpandig)

2.8 Dakkapel

2.9 Gevelwijziging

2.10 Erker, tot diep 1,5m
2.11 Binnentrap woning
2.12 Vernieuwen metselwerk gevel halfsteens

2.13 Vernieuwen spouwmuur mcl. isolatie

2.14 Vernieuwen dak, inclusief dakplaat / constructie

3. Bijgebouwen
3.1 Berging / garage met plat dak

3.2 Berging / garage met kapconstructie

3.3 Carport / Overkapping

3.4 Tuinhuisje (prefab)

3.5 Zwembad

4. Tuin- en straatmeubilair
4.1 Houten schutting / pergola

4.2 Gemetselde tuinmuur

4.3 Hout + metselwerk tuinmuur

4.4 Gaashekwerk

5. Bedrijfshallen
5.1 Bedrijfshal hoogte tot 3 m

5.2 Bedrijfshal hoger dan 3 m

5.3 Tussenvloer in de hal extra

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

5.5 Hal hoogte tot en met 6 m

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m
5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. tot 10.000 m2

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 10.000 m2
5.9 Tussenvloer in de hal extra

5.10 Kantoorvloer in de hal extra

5.11 Open loods

5.12 Semi-permanente unit

5.13 Romneyloods

216,00

261,00

290,00

311,00

196,00

196,00

196,00

420,00

384,00

324,00

131,00

271,00

584,00

213,00

1.358,00

606,00

2.543,00
1.707,00

87,00

182,00

140,00

136,00

126,00

161,00

149,00

126,00

72,00

126,00

96,00

49,00

100,00

61,00

136.00

206.00

61,00

49,00

45,00

40,00

86,00

131,00

131 .00

206.00

29,00

2,86%

2,76%

2,84%

2,98%
3,7 6%
3,7 6%
3,7 6%

2,94%

2,95%

2,86%

3,15%

3,04%

2,82%

2,90%

2,88%

2,89%

2,97%
2,89%
2,35%

2,82%

2,94%

3,03%

3,28%

3,27%

2,76%

3,28%

2,86%

3,28%

3,23%

2,08%

3,09%

3,39%

3,03%

3,00%
3,39%

2,08%

2,27%

2,56%

2,38%

3,7 5%

3,15%

3,00%

3,57%

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00

4,00

5,00

4,00

4,00

2,00

4,00

3,00

7,00

3,00

2,00

4,00

6,00

2,00

7,00

1,00

7,00

2,00

4,00

4,00

6,00

7,00
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6. Overige gebouwen

6.1 Kantoor

6.2 Showroom

6.3 Winkel

6.4 Bouwmarkt

6.5 Horeca

6.6 Sporthal

6.7 Kleedgebouwen

6.6 Scholen / kinderdagverblijven

6.9 Noodscholen

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

6.11 Zorgfunctie (grootschalig)

6.12 Interne wijzigingen overige gebouwen

6.13 Gevelwijzigingen overige gebouwen

7. Tuinbouwkas

7.1 Verwarmde kas

7.2 Onverwarmde kas

Eenheid per Tarief 2019 Tarief 2020

m3 € 282,00 € 290,00

m3 € 166,00 € 171,00

m3 € 28200 € 290,00

m3 € 127,00 € 13100

m3 € 258,00 € 265,00

m3 € 10600 € 109,00

m3 € 233,00 € 240,00

m3 € 224,00 € 230,00

m3 € 185,00 € 190,00

m3 € 359,00 € 369,00

m3 € 344,00 € 354,00

m3 € 97,00 € 100,00

m2 € 59300 € 610,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,00

5,00

8,00

4,00

7,00

3,00

7,00

6,00

5,00
10,00

70,00
3,00

17,00

45,00 € 1,00

31,00 € 1,00
m2 € 44,00 €

€ 30,00 €

m3 € 20,00 €

m3 € 25,00 €

€ 52,00 €

m2 € 44,00 €

2,84%
3,01%
2,84%
3,75%

2,71%

2,83%

3,00%

2,68%
2,70%

2,79%

2,91%

3,09%

2,87%

2,27%

3,33%

5,00%
4,00%
3,85%
2,27%

2,94%

3,06%
2,78%

2,68%

3,03%

2,56%

3,16%

8. Agrarische bouwwerken

8.1 3 zijden dicht, damwandprofielplaat

8.2 4 zijden dicht, damwandprofielplaat

8.3 Niet geïsoleerd kleiner dan 2000 m2, metselwerk

8.4 Niet geïsoleerd groter dan 2000 m2, metselwerk

9. (Parkeer)kelder

9.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

9.2 Geheel ondergronds

9.3 Geheel bovengronds

9.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

10. Overige bouwwerken

10.1 Botenhuis

10.2 Beschoeiing (hout)

10.3 Steiger

21,00

26,00

54,00

45,00

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€

1,00

1,00

2,00

1,00

5,00

7,00

3,00
3,00

8,00

3,00

5,00

m3 € 170,00 € 175,00

m3 € 229,00 € 236,00

m3 € 108,00 € 111,00

m3 € 112,00 € 115,00

m2 € 264,00 € 272,00

m1 € 117,00 € 120,00

€ 158,00 € 163,00
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Tarieventabel overige belastingen 2020

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

€ 1.069,00 € 1.094,85 € 25,85 2,42%

Verordening forensenbelasting 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

€ 199,00 € 204,00 € 5,00 2,51%

Verordening hondenbelasting 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

€ 808,00 € 827,00 € 19,00 2,35%
€ 1.212,00 € 1.241,00 € 29,00 2,39%
€ 1.616,00 € 1.655,00 € 39,00 2,41%
€ 7.998,00 € 8.190,00 € 192,00 2,40%

€ 404,00 € 414,00 € 10,00 2,48%
€ 808,00 € 827,00 € 19,00 2,35%
€ 1.212,00 € 1.241,00 € 29,00 2,39%
€ 1.616,00 € 1.655,00 € 39,00 2,41%

€ 404,00 € 414,00 € 10,00 2,48%
€ 808,00 € 827,00 € 19,00 2,35%
€ 1.212,00 € 1.241,00 € 29,00 2,39%
€ 1.616,00 € 1.655,00 € 39,00 2,41%

€ 404,00 € 414,00 € 10,00 2,48%
€ 808,00 € 827,00 € 19,00 2,35%
€ 1.212,00 € 1.241,00 € 29,00 2,39%
€ 1.616,00 € 1.655,00 € 39,00 2,41%

€ 1.162,00 € 1.190,00 € 28,00 2,41%
€ 166,00 € 170,00 € 4,00 2,41%
€ 333,00 € 341,00 € 8,00 2,40%
€ 2.013,00 € 2.061,00 € 48,00 2,38%
€ 577,00 € 591,00 € 14,00 2,43%

€ 312,00 € 319,00 € 7,00 2,24%
€ 312,00 € 319,00 € 7,00 2,24%

€ 167,00 € 171,00 € 4,00 2,40%
€ 731,00 € 749,00 € 18,00 2.46%
€ 1.462,00 € 1.497,00 € 35,00 2,39%
€ 2.192,00 € 2.245,00 € 53,00 2,42%
€ 2.923,00 € 2.993,00 € 70,00 2,39%
€ 14.470,00 € 14.817,00 € 347,00 2,40%

€ 1.162,00 € 1.190,00 € 28,00 2,41%
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Verordeninq precariobelasting 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2079

€ 3,57 € 3,57 € - 0,00%

Verordening reinigïngsheffingen 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

€ 151,56 € 172,68 € 21,12 13,94%
€ 9156 € 110,88 € 19,32 21,10%

€ 127,09 € 130,08 € 2,99 2,36%
€ 127,09 € 130,08 € 2,99 2,36%
€ 145,80 € 149,28 € 3,48 2,39%

€ 261,84 € 294,12 € 32,28 12,33%

Verordening rioolheffing 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2079

€ - € - € - 0
€ 326,16 € 346,56 € 20,40 6,25%
€ 489,24 € 519,84 € 30,60 6,25%
€ 652,32 € 693,12 € 40,80 6,25%
€ 244,80 € 259,92 € 15,12 6,18%

Verordening toeristenbelasting 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.o.v. 2019

€ 1,00 € 1,00 € - 0,00%
€ 19,30 € 19,75 € 0,45 2,33%

Verordening OZB 2020

Tarief 2019 Tarief 2020 Verschil 2020 t.ov. 2079

0,77548% 0,18165% 0,00617% 3,52%
0,10627% 0,09917% -0,00704% -6,63%
0,21038% 0,24680% 0,03642% 17,31%
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