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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Met de vaststelling van de Legesverordening en bijbehorende Tarieventabel 2014 wordt de 
kostendekkendheid van de Tarieventabel geoptimaliseerd. Daarnaast wordt een aantal 
artikelen gewijzigd, nieuwe artikelen opgenomen en technische wijzigingen doorgevoerd. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Met ingang van 2013 wordt inzicht gegeven in de geraamde kostendekkendheid. Na afloop 
van elk jaar wordt de raad geïnformeerd over de gerealiseerde kostendekkendheid van de 
leges. Dit stelt de raad in de gelegenheid haar controlerende en sturende taak een betere 
invulling te geven. 

Door wettelijke bepalingen mogen leges slechts geheven worden ter vergoeding van de 
kosten welke door de dienstverlening worden veroorzaakt. De tarieven opgenomen in de 
huidige tabel behorende bij de Legesverordening zijn gebaseerd op een nagenoeg 
kostendekkend tarief, uitgezonderd de onderdelen waarvoor wettelijke bedragen zijn 
vastgesteld. In onderstaande tabel staat de kostendekkendheid van de drie titels voor 
2013: 2014: 
Titel 1: Overige vergunningen 80,2% Titel 1: Overige vergunningen 90,7% 
Titel 2: WABO 99,6% Titel 2: WABO 97,7% 
Titel 3: EDR 96,7% Titel 3: EDR 96,1% 

Voor alle drie de titels voldoen we aan de wettelijke voorschriften van een maximale 
kostendekkendheid. 

Onderstaand wordt, waar dit relevant is, artikelsgewijs een toelichting gegeven van de 
inhoudelijke wijzigingen en nieuwe artikelen in de verordening. Daarna volgt een overzicht 
van de technische wijzigingen. 
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Inhoudelijke wijzigingen en nieuwe artikelen 

Onderzoek Bureau Bibob 

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar 
Bestuur (Bibob) van kracht. Hiermee is de toepassing van de wet uitgebreid naar onder 
meer de kansspelsector en de Huisvestingswet. In de Tarieventabel is gevolg gegeven aan 
deze uitbreiding door waar nodig artikelen op te nemen op basis waarvan we de kosten voor 
een (eventueel) Bibob-onderzoek door Bureau Bibob bij de aanvrager in rekening kunnen 
brengen. 

TITEL 1 

Kansspelen - Hoofdstuk 14 
De Wet op de kansspelen beoogt kansspelen in goede banen te leiden, waarbij de 
consument beschermd dient te worden tegen gokverslaving en criminaliteit moet worden 
tegengegaan. Om deze reden geldt er een vergunningplicht voor het aanwezig hebben van 
kansspelautomaten: de aanwezigheidsvergunning. Het Speelautomatenbesluit 2000 bepaalt 
de tarieven voor de aanvraag om een aanwezigheidsvergunning. Conform de wijziging van 
de APV, waarin de mogelijkheid is opgenomen om een aanwezigheidsvergunning voor 
maximaal 3 jaar te verlenen, is artikel 1.14.1 aangepast. 

Op grond van de wijziging van de APV gaat ook een vergunningplicht gelden voor het (doen) 
exploiteren van een speelautomatenhal. Deze vergunning op basis van de APV heeft als 
doel het beschermen van de openbare orde en het woon- en leefklimaat en heeft daarmee 
een ander motief dan de Wet op de kansspelen. Artikel 6 van het Speelautomatenbesluit 
2000 bepaalt het wettelijke tarief voor de behandeling van een aanvraag om een 
exploitatievergunning. Bij de indiening van de aanvraag is de aanvrager tevens een 
vergoeding verschuldigd voor de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door 
hem. 

Huisvestingswet - Hoofdstuk 19 
Met het oog op het behoud en de samenstelling van de woonruimte in de regio heeft de 
gemeente Haarlemmermeer zich aangesloten bij de Regionale Huisvestingsverordening van 
de Stadsregio Amsterdam. Op basis van deze verordening kunnen bewoners niet zonder 
een vergunning van het college van burgemeester en wethouders woonruimte: 

geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning onttrekken; 
met andere woonruimte samenvoegen; 
van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte omzetten. 

Door het opnemen van dit hoofdstuk in de Tarieventabel kunnen voor een aanvraag om 
deze vergunning leges in rekening worden gebracht. 
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TITEL 2 

Vooroverleg - Hoofdstuk 2 
Artikel 2.2.1 handelt over de leges voor een vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag. Om 
verwarring over de terminologie uit te sluiten is de term 'beoordeling conceptaanvraag' 
geschrapt. 

Voor een vooroverleg werd een bedrag van 25% van de leges in rekening gebracht zoals 
deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project 
zouden worden vastgesteld met een minimum van € 239,80 en een maximum van 
€ 28.035,50. Het vooroverleg is nu onderverdeeld in een aantal legesartikelen om zo recht te 
doen aan de verschillen tussen de reguliere en de uitgebreide procedure. Tevens zijn in 
plaats van een percentage nu vaste bedragen voor het vooroverleg opgenomen. Het komt 
namelijk voor dat de bouwkosten in deze fase nog niet bekend zijn. Daarnaast kon het 
percentage leiden tot grote onevenredigheid wanneer bijvoorbeeld alleen voor een 
welstandsadvies € 15.000,- in rekening moest worden gebracht. Dit ontmoedigt 
initiatiefnemers om een vooroverleg aan te vragen. 

Globaal haalbaarheidsonderzoek - Hoofdstuk 2 
Bij het Ondernemersplein komen initiatieven van (startende) ondernemers binnen. Tijdens 
een intakegesprek komen het bestemmingsplan en eventueel andere relevante 
beleidsdocumenten aan de orde. Wanneer een ondernemer met een complex initiatief komt 
waarvoor de kosten van de grondexploitatie privaatrechtelijk of publiekrechtelijk verhaald 
dienen te worden op de initiatiefnemer, kan de ondernemer een aanvraag tot het instellen 
van een globaal haalbaarheidsonderzoek indienen. 

Het globale haalbaarheidsonderzoek is bedoeld om het plan op hoofdlijnen op haalbaarheid 
te toetsen en indien noodzakelijk richtlijnen te bieden voor de aanpassing van het initiatief. 
Tevens wordt ook de technische haalbaarheid bekeken, zoals verkeersveiligheid en milieu-, 
geluids- en parkeernormen. 

De leges voor het instellen van een globaal haalbaarheidsonderzoek waarvoor een 
akkoordverklaring is getekend worden in mindering gebracht op de anterieure 
overeenkomst. Op deze manier wordt voorkomen dat een initiatiefnemer dubbel betaalt. 

Activiteit planologisch strijdig gebruik - Hoofdstuk 3 
De percentages in artikel 2.3.7 en 2.3.8 zijn vervangen door vaste bedragen om 
rechtsgelijkheid tussen beide artikelen te creëren. Een voorbeeld ter illustratie: een 
aanvrager kan een aanvraag om een omgevingsvergunning gefaseerd indienen. In de eerste 
fase vraagt hij de activiteit planologisch strijdig gebruik aan en in de tweede fase de activiteit 
bouw. In de eerste fase worden er dan leges opgelegd voor planologisch strijdig gebruik 
waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit. Een aanvrager van een grote buitenplanse 
afwijking betaalt dan € 5.000,- voor deze eerste fase, terwijl hij bij een niet gefaseerde 
vergunning een bedrag van maximaal € 15.490,37 in rekening gebracht kan krijgen. 
Andersom zou in beide artikelen een percentage gehanteerd kunnen worden. Dit heeft 
echter niet de voorkeur, omdat de percentages dan over verschillende kosten (bouwkosten 
en aanlegkosten) berekend kunnen worden waardoor alsnog een ongewenst verschil kan 
ontstaan. 
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Handelsreclame - Hoofdstuk 3 
Voor een aanvraag om een vergunning voor verlichte handelsreclame worden leges in 
rekening gebracht op basis van artikel 2.3.17 ad € 85,85. Voor een aanvraag om een 
vergunning voor (onverlichte) handelsreclame worden leges in rekening gebracht op basis 
van de vangnetbepaling, ad € 129,08. Voor beide aanvragen worden dezelfde 
werkzaamheden verricht. Om rechtsgelijkheid te creëren tussen deze aanvragen is in artikel 
2.3.17 het woord 'verlichte' tussen haakjes geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om ook voor 
onverlichte handelsreclame leges in rekening te brengen op basis van dit artikel in plaats 
van via de vangnetbepaling. 

Vermindering en vermeerdering - Hoofdstuk 9 
Artikel 2.9.3 is komen te vervallen, omdat het in de praktijk niet voorkomt dat er minstens vijf 
activiteiten tegelijk worden aangevraagd. Artikel 2.9.1 is hierdoor overbodig geworden en 
ook komen te vervallen. De vermindering van artikel 2.9.2 is daardoor opgeschoven en 
artikel 2.9.1 geworden. Het nieuwe artikel 2.9.2 bevat een vermeerdering. Dit is een 
beleidsmatige keuze waarmee we aanvragers door middel van een financiële prikkel willen 
motiveren om voorafgaand aan het bouwen een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze 
leges mogen niet zodanig hoog zijn dat het strafkarakter gaat overheersen. De VNG stelt 
een verhoging voor van 10% van het legesbedrag met een maximum van € 1.000,-. Wij 
verwachten dat dit een te lage prikkel is en hebben daarom gekozen voor een 
vermeerdering van 20% van het te heffen legesbedrag zonder maximum voor achteraf 
ingediende aanvragen. 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning - Hoofdstuk 10 
Artikel 2.10.2 handelt over de teruggaaf van leges in geval een aanvrager zijn aanvraag om 
een omgevingsvergunning intrekt. De teruggaaf is van 25% naar 40% gegaan. Voor een 
weigering van een omgevingsvergunning voor deze activiteiten bedraagt de teruggaaf 
namelijk ook 25%. Wanneer de aanvraag wordt ingetrokken hoeft echter geen besluit op te 
worden gesteld. Hier is dan minder werk aan verbonden dan aan een weigering, hetgeen 
een verhoging van de teruggaaf rechtvaardigt. Een verhoging van de teruggaaf kan 
daarnaast aanvragers stimuleren om een aanvraag in te trekken in plaats van het aan te 
laten komen op een weigering. Dit heeft als bijkomend voordeel dat tegen een intrekking van 
een aanvraag geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld en er dus minder juridische 
procedures worden gevoerd. 

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning - Hoofdstuk 10 
Artikel 2.10.5 handelt over de teruggaaf van leges in geval een aanvraag om een 
omgevingsvergunning incompleet is en de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn 
gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld. De teruggaaf is van 25% naar 
75% gegaan. Voor een dergelijk buiten behandeling stellen van de aanvraag bedroeg de 
vermindering net zo veel als voor een weigering. Aanvragers ervaren dit als onrechtvaardig, 
omdat voor een weigering het plan inhoudelijk is getoetst terwijl een aanvraag die buiten 
behandeling is gesteld alleen op ontvankelijkheid is getoetst. De verwachting is dat hierdoor 
ook minder juridische procedures gevoerd zullen worden. 
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TITEL 3 

Drank- en horecavergunning - Hoofdstuk 1 
De Europese Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat binnen Titel 3 alleen per hoofdstuk 
kostendekking kan worden toegepast. De leges in dit hoofdstuk zijn niet kostendekkend. Om 
deze te verbeteren is het tarief in artikel 3.1.1.1 verhoogd. 

Tevens is een artikel toegevoegd op basis waarvan leges in rekening kunnen worden 
gebracht voor het niet verder in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 
op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet of op grond van de geldende APV. Dit 
om aanvragers te stimuleren om een ontvankelijke aanvraag in te dienen of om de aanvraag 
voldoende aan te vullen. Ook zal dit de kostendekking verbeteren, omdat voorheen voor 
dergelijke besluiten geen leges werden geheven. 

Evenementenvergunning - Hoofdstuk 2 
De evenementenvergunning kent een kleine en een grote variant. Om beter recht te kunnen 
doen aan de diversiteit van de aanvragen is een derde variant opgenomen in het beleid, 
namelijk het middelgrote evenement. De leges volgen hierin het beleid waardoor een artikel 
is opgenomen voor het heffen van leges voor een middelgroot evenement. 

De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) adviseert over 
gezondheidskundige risico's bij publieksevenementen. Deze externe advieskosten worden 
bij de gemeente in rekening gebracht. Door artikel 2.3.2 op te nemen in de Tarieventabel 
kunnen deze advieskosten worden doorbelast bij de aanvrager. 

Ook voor evenementenvergunningen is de bepaling opgenomen dat leges in rekening 
worden gebracht voor het niet verder in behandeling nemen van een aanvraag. (Zie 
hierboven bij de Drank- en Horecavergunning.) 

Commerciële uitlaatactiviteiten - Hoofdstuk 4 
In artikel 2:57 van de APV 2013 zijn bepalingen opgenomen waardoor het verboden is om 
op openbare plaatsen voor commerciële doeleinden honden uit te laten. Het.college kan 
terreingedeelten van openbare plaatsen aanwijzen waar met een vergunning commerciële 
uitlaatactiviteiten wel zijn toegestaan. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
deze vergunning is een tarief opgenomen in hoofdstuk 4. In tegenstelling tot hetgeen wij 
hebben geschreven in onze brief van 2 juli 2013 is het niet mogelijk om de leges voor het 
aanvragen van deze vergunning te baseren op 2,5% van de omzet. Artikel 219 lid 2 van de 
Gemeentewet bepaalt namelijk dat een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden 
gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. De hoogte van de leges is gebaseerd op 
de door ons ingeschatte ureninzet. 

Kinderopvang - Hoofdstuk 6 
In dit hoofdstuk zijn conform de mogelijkheden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen de exploitatiemogelijkheden in aparte artikelen verdeeld. Daarnaast zijn de 
tarieven aangepast, omdat het uurtarief en het aantal uur dat de GGD besteedt aan een 
vooronderzoek zijn gestegen. 
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Technische wijzigingen 

Titel 1 
In de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 
augustus 2013, nr. 2013-0000506557, is de wijziging bekendgemaakt van het 
Legesbesluit akten burgerlijke stand over de jaarlijkse aanpassing van de bedragen 
aan de consumentenprijsindex. Hierdoor zijn de tarieven van 1.1.5.1 t/m 1.1.5.5 
verhoogd. 
Hoofdstuk 4 is redactioneel gewijzigd, omdat de Wet basisregistratie personen de 
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vervangt. 
In hoofdstuk 16 is een aantal artikelen geredigeerd. 
Hoofdstuk 19 is komen te vervallen, omdat dit in de praktijk niet wordt gebruikt (en 
de modelverordening dit artikel ook niet kent). Op deze plaats is de 
Huisvestingsverordening gekomen. 

Titel 2 
Artikel 2.1.3 bevatte de definitie van sloopkosten. In Titel 2 worden geen leges 
berekend op basis van sloopkosten, dus is dit artikel verwijderd. Artikel 2.1.4 is 
daardoor vernummerd naar artikel 2.1.3. 

- In artikel 2.3.11 is het laatste deel van de zin verwijderd, omdat artikel 2.2, aanhef 
en eerste lid, onder d, van de Wabo is komen te vervallen. 

- Artikel 2.3.24, 2.3.25.2 en 2.3.25.3 zijn komen te vervallen, omdat deze in de praktijk 
niet worden gebruikt. De artikelen die hierop volgen zijn vernummerd. 
In artikel 2.10.1.1 staat dat teruggaaf van de geheven leges mogelijk is, maar dat het 
verschuldigde bedrag nimmer minder zal bedragen dan € 239,80 doch een bedrag 
van € 28.035,50 niet te boven zal gaan. Dit maximumbedrag is geschrapt, omdat het 
voor kan komen dat een aanvrager met hogere leges dan € 28.035,50 verzoekt om 
teruggaaf. 

Titel 3 
Artikel 3.4.1 is verwijderd, omdat de gemeente geen Leefmilieuverordening meer 
kent. Op deze plaats zijn nu de commerciële uitlaatactiviteiten gekomen. 

Wat mag het kosten? 
Het opstellen van de Legesverordening met bijbehorende Tarieventabel maakt deel uit van 
de begrote werkzaamheden. De voorgestelde nieuwe tarieven hebben een beperkt effect op 
de begrote inkomsten. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van artikel 147, 149 en 229 lid 1 aanhef en onder b van de Gemeentewet is de 
raad bevoegd verordeningen vast te stellen en te wijzigen. Het college is verantwoordelijk 
voor de voorbereiding van de besluitvorming en voor de uitvoering van besluiten. Voor de 
benoemde onderdelen berust de verantwoordelijkheid binnen het college bij de wethouder 
Financiën. 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor de 
verordeningen, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Via de Voorjaars- en 
Najaarsrapportage en jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van de 
legesopbrengsten. 

Overige relevante informatie / Communicatie 
Door middel van publicatie zal de Legesverordening 2014 met de bijbehorende tarieventabel 
in werking treden. Tevens zal deze worden geplaatst in de Centrale Voorziening Decentrale 
Regelgeving (CVDR). Tegen de verordening zelf kan geen bezwaar dan wel beroep worden 
aangetekend. Rechtsmiddelen staan pas open bij afzonderlijke besluiten waarbij leges 
worden opgelegd. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om; 
1. de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 en bijbehorende 

Tarieventabel Leges Haarlemmermeer 2014 vast te stellen en daarmee de op 20 
december 2012 (2012.0067320) aangenomen Legesverordening 2013 en bijbehorende 
tarieventabel 2013 in te trekken; 

2. voornoemde Verordening en Tarieventabel na publicatie per 1 januari 2014 in werking te 
laten treden. 

3. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer 
de secretaris, —̂• ) de btfrbemeester 

drs. gman 

Bijlage(n) 

Legesverordening 2014 en bijbehorende Tarieventabel 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Raadsbesluit 2013/……  
 
 

Onderwerp Legesverordening 2014 en Tarieventabel 
 
 
 
De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 
 
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2013, 
nummer 2013/………..; 
 
gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet; 
 
besluit : 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 ("Legesverordening 2014"). 
 
                  
Artikel 1  Begripsomschrijving 
Deze verordening verstaat onder: 

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als 
een hele dag wordt aangemerkt; 

b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e 

dag in de volgende kalendermaand; 
d. ’kwartaal’: een aaneengesloten periode van drie maanden; 
e. ’halfjaar’: een aaneengesloten periode van zes maanden; 
f. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag 

in het volgende kalenderjaar; 
g. ’kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

 
 
Artikel 2  Belastbaar feit 
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 

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

identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; 
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende Tarieventabel. 
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Artikel 3  Belastingplicht 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan 
wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 
 
 
Artikel 4  Vrijstellingen 
Leges worden niet geheven voor: 

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

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke 
intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit 
met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld 
in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets); 

d. het afgeven van bewijzen van onvermogen en verklaringen als bedoeld in artikel 857 
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering; 

e. het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, 
wachtgelden, lonen, bezoldigingen of aan Nederlandse ridderorden verbonden 
uitkeringen; 

f. de aan de belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan 
betreffende aanstelling, benoeming, toekenning van bezoldiging, vergoeding of 
toelage dan wel verhoging hiervan, bevordering en ontslag met betrekking tot een 
gemeentelijke functie of dienstverlening voor de gemeente; 

g. de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan 
betreffende beslissingen op verzoeken om subsidie van de gemeente; 

h. de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en 
raadplegingen, indien deze geschieden in het openbaar belang door of ten behoeve 
van besturen van openbare lichamen met uitzondering van bedrijven van die 
lichamen en de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en 
raadplegingen met een zuiver wetenschappelijk doel; 

i. vergunningen verleend aan muziekverenigingen voor het belangeloos brengen van 
serenades en het geven van concerten en muziek in de openbare lucht of elders 
zonder dat entree wordt geheven; 

j. de vergunningen voor het innemen van standplaatsen op weekmarkten. 
 
 
Artikel 5  Maatstaven van heffing en tarieven 
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt 
het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd 
zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling 
en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter 
vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, Crisis- en 
herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
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Artikel 6  Wijze van heffing 
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota 
of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
Artikel 7  Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges 

worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel 

in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 8  Kwijtschelding 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend met dien verstande dat 
maximaal kwijtschelding kan worden verleend voor leges als bedoeld voor het verstrekken van 
een Nederlandse identiteitskaart (NIK). 
 
Artikel 9  Vermindering of teruggaaf 
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze 

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

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

 
Artikel 10  Overdracht van bevoegdheden 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het 
kalenderjaar, indien de wijzigingen: 
1. van zuiver redactionele aard zijn; 
2. een tariefsverlaging betreffen; 
3. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 

drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het 
Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 
van de tarieventabel betreft: 

a. hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand); 
b. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 
c. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
d. hoofdstuk 4, onderdeel 1.4.1.4.1 en 1.4.1.4.2 (verstrekkingen uit de 

basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk); 
e. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 

persoonsgegevens); 
f. hoofdstuk 9, onderdeel 9.2 (verklaring omtrent het gedrag); 
g. hoofdstuk 14 (kansspelen) 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere 
wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

 
Artikel 11  Nadere regels door college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de leges. 
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Artikel 12  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De artikelen en Tarieventabel van de “Verordening op de heffing en de invordering van 

leges 2013 van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing 
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2014. 
 
 
 
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  december 2013. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 
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TARIEVENTABEL LEGES HAARLEMMERMEER BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2014 
 
Indeling tarieventabel  
 
Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 10 Historisch archief 
Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie 
Hoofdstuk 12 Standplaatsen 
Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 14 Kansspelen 
Hoofdstuk 15 Telecommunicatie  
Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 17 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere 

diensten 
Hoofdstuk 18 Leegstandwet 
Hoofdstuk 19 Huisvestingswet 
 
Titel2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefom geving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg of globaal haalbaarheidsonderzoek  
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen)  
Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
Hoofdstuk 7 Sloopmelding (vervallen) 
Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere 

diensten, alsmede tenaamstelling 
Hoofdstuk 9 Vermindering 
Hoofdstuk 10 Teruggaaf 
Hoofdstuk 11 Bibob 
Hoofdstuk 12  Bouwvergunning tweede fase vóór inwerkingtreding Wabo 
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dien stenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten en collectevergunning 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 Commerciële uitlaatactiviteiten 
Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 
Hoofdstuk 6 Kinderopvang  
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
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TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING  
 
HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND  
 
In de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven zijn de leges voor een trouwboekje of een boekje 
vermeldende het geregistreerd partnerschap in gewone uitvoering inbegrepen. 
 

1.1.1  Voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor  
de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan 
wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk 

 

1.1.1.1  in de trouwzaal van het raadhuis Hoofddorp op   

1.1.1.1.1 maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur: € 306,- 

1.1.1.1.2 vrijdag 09.00 -17.00 uur: € 409,- 

1.1.1.2 in de trouwzaal van het Polderhuis op 
1.1.1.2.1 maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur: € 383,- 

1.1.1.2.2 vrijdag 09.00 -17.00 uur: € 485,- 

1.1.1.3 in de trouwkamer van het raadhuis Hoofddorp op  

1.1.1.3.1 maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur, met uitzondering van 
dinsdag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur: 

€ 255,- 

1.1.1.3.2 vrijdag 09.00 -17.00 uur: € 357,- 

1.1.1.3.3 maandag tot en met donderdag 09.00 - 13.00 uur, met uitzondering van 
dinsdag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur (geen toespraak): 

€ 178,- 

1.1.1.4 in de trouwkamer van het Polderhuis op 

1.1.1.4.1 maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur: € 332,- 
1.1.1.4.2 vrijdag 09.00 -17.00 uur: € 434,- 

1.1.1.5 in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek 
aangewezen gebouw waarmee overeenkomst is afgesloten conform 
besluit 2008/112519, op maandag tot en met vrijdag 09.00 -17.00 uur: 

 
 

€ 460,- 

1.1.1.6 in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek 
aangewezen gebouw, op maandag tot en met vrijdag 09.00 -17.00 uur: 

 
€ 511,- 

1.1.1.7 in de trouwzaal van het raadhuis, de trouwzaal van het Polderhuis, in een  
ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen  
gebouw, op 

1.1.1.7.1 avond 17.00 - 24.00 uur: € 562,- 

1.1.1.7.2 nacht 00.00 - 09.00 uur (niet mogelijk in Raadhuis en Polderhuis): € 664,- 

1.1.1.7.3 zaterdag: € 664,- 

1.1.1.7.4 zondag:  € 766,- 
1.1.1.8 in een bijzonder gebouw als bedoeld in artikel 1:64 van het Burgerlijk 

Wetboek: 
 

€ 255,- 

1.1.1.9 Het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon 
ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag: 

 
€ 91,- 

1.1.2 Trouw- of partnerschapboekje  

1.1.2.1 In afwijking van het bij onderdeel 1.1.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor 
het afgeven van een trouwboekje in een gewone uitvoering in geval het 
huwelijk of het geregistreerd partnerschap kosteloos wordt voltrokken: 

 
 
€ 6,95 

1.1.2.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van  

1.1.2.2.1 een duplicaat van het trouwboekje of partnerschapboekje: € 11,10 
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1.1.2.2.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering (lederen 
omslag): 

 
€ 17,15 

1.1.2.3 Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van  

1.1.2.3.1 namen, data en geboorteplaatsen in een trouwboekje of in een boekje 
vermeldende het geregistreerd partnerschap: 

 
€ 10,70 

1.1.2.3.2 voornamen, geboortedatum en geboorteplaats van een kind in een 
trouwboekje of in een boekje vermeldende het geregistreerd 
partnerschap: 

 
 
€ 6,40 

1.1.3 Getuigen 
Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van 
gemeentewege, per getuige: 

 
 
€ 18,80 

1.1.4 Lijst van geborenen, ondertrouwde en getrouwd e paren en 
geregistreerde partners 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het wekelijks verstrekken van opgaven per kalenderjaar omtrent 
geborenen, ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde 
partners, voor zover voor plaatsing op die lijst vooraf toestemming is 
verleend: 

 
 
 
 
 
 
€ 1.579,- 

1.1.5 Afschriften/uittreksels  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten 
burgerlijke stand het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit 
akten burgerlijke stand 

 

1.1.5.1 voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in 
artikel 1:23b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek: 

 
€ 12,50 

1.1.5.2 voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 1:23b, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek: 

 
€ 12,50 

1.1.5.3 voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 1:49a 
van het Burgerlijk Wetboek: 

 
€ 22,30 

1.1.5.4 voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand: € 12,50 

1.1.5.5 voor elke attestatie de vita als bedoeld in artikel 1:19k van het Burgerlijk 
Wetboek: 

 
€ 12,50 

1.1.6 Teruggaaf 
Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting 
van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de geheven leges. Het percentage van de 
geheven leges dat wordt teruggegeven, bedraagt bij annulering 

 

1.1.6.1 binnen 14 dagen voor de datum van de voltrekking van een huwelijk, 
registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk: 

 
 
25% 

1.1.6.2 tot 14 dagen voor de datum van de voltrekking van een huwelijk, 
registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk: 

 
 
75% 

 
HOOFDSTUK 2 REISDOCUMENTEN 
 

1.2.1  Paspoort en Nederlandse identiteitskaart 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een 
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1.2.1.1 nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een 
reisdocument voor vreemdelingen: 

 
€ 50,35 

1.2.1.2 nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een 
nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort): 

 
€ 50,35 

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

 
 
€ 50,35 

1.2.1.4 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag voor een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 
2, tweede lid, van de Paspoortwet, aan personen die op het moment van 
de aanvraag 

 

1.2.1.4.1 de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt: € 31,85 
1.2.1.4.2 ten minste de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt: € 41,90 

1.2.2 Niet-ingezetenen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een 

 

1.2.2.1 Nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een 
reisdocument voor vreemdelingen of een faciliteitenpaspoort aan  
niet-ingezetenen: 

 
 
€ 84,80 

1.2.2.2 Nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een 
nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.2.1 (zakenpaspoort): 

 
€ 84,80 

1.2.2.3 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag voor een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 
2, tweede lid, van de Paspoortwet, aan personen die op het moment van 
de aanvraag 

 

1.2.2.3.1 de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt:  € 69,30 

1.2.2.3.2 ten minste de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt:  € 79,35 

1.2.3 Spoedlevering 
De tarieven als genoemd in onderdeel 1.2.1 en 1.2.2 worden bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van: 

 
 
€ 46,60 

1.2.4 Verhoging 
De tarieven als genoemd in onderdeel 1.2.1 en1.2.2 worden bij het, 
anders dan door overmacht, niet bij de aanvraag van een nieuw 
reisdocument kunnen overleggen van één of meerdere eerder verstrekte 
reisdocument(en) dan wel rijbewijs vermeerderd met: 

 
 
 
 
€ 22,30 

1.2.5 Thuisbezorgen reisdocumenten  
Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van documenten als genoemd 
onder 1.2.1 t/m 1.2.4 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur: 

 
 
 
€ 4,95 

 
HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN  
 

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

 
 
€ 37,80 

1.3.2  Spoedlevering 
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 
vermeerderd met: 

 
 
€ 34,10 

1.3.3 Verhoging   
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Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij het, anders dan door 
overmacht, niet bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs kunnen 
overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs dan wel één of meerdere 
eerder verstrekte reisdocument(en) vermeerderd met: 

 
 
 
€ 22,30 

 
HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN  
 

1.4.1  Verstrekkingen basisregistratie personen 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking 
verstaan: één of meer gegevens over één persoon waarvoor de 
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, alsmede het op 
verzoek op schrift stellen van de bevindingen van deze raadpleging, 
ongeacht de aanwezigheid van de gevraagde informatie. 

 

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

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens via de balie, per verstrekking: € 14,30 
1.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens indien de aanvraag op digitale wijze 

wordt gedaan en betaald, per verstrekking: 
 
€ 5,- 

1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens 
gedurende de periode van één jaar 

 

1.4.2.3.1 voor 100 verstrekkingen: € 558,- 

1.4.2.3.2 voor 500 verstrekkingen: € 2.226,- 

1.4.2.3.3 voor 1.000 verstrekkingen: € 3.353,- 

1.4.2.3.4 voor 5.000 verstrekkingen: € 13.751,- 

1.4.2.3.5 voor 10.000 verstrekkingen: € 22.912,- 

1.4.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens 
met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van 
het Besluit basisregistratie personen: 

 
 
 
€ 22,69 

1.4.4 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van 
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie 
personen: 

 
 
 
€ 2,27 

 
HOOFDSTUK 5 VERSTREKKINGEN UIT HET KIEZERSREGISTER 
 

1.5.1  Verstrekkingen uit het kiezersregister 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de 
aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet: 

 
 
 
€ 14,30 

 
HOOFDSTUK 6 VERSTREKKINGEN OP GROND VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
 
1.6.1  Verstrekkingen op grond van de Wet beschermi ng 

persoonsgegevens 
 

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

 

1.6.1.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit  

1.6.1.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina: € 0,23 
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1.6.1.1.1.2 met een maximum per bericht van: € 5,- 
1.6.1.1.1.3 meer dan 100 pagina’s: € 22,50 

1.6.1.1.2 bij verstrekking anders dan op papier: € 5,- 

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

 
€ 22,50 

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

 

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

 
€ 4,50 

1.6.2 Teruggaaf  
De hierboven geheven leges worden teruggegeven indien verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming plaatsvindt, dan wel verzet 
gegrond wordt bevonden.  

 

 
HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN  
 

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

 

1.7.1.1 het verstrekken van een afschrift van  

1.7.1.1.1 de gemeentebegroting: € 26,50 

1.7.1.1.2 de gemeenterekening: € 26,50 

1.7.1.1.3 het burgerjaarverslag: € 26,50 

1.7.1.1.4 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): € 9,60 

1.7.1.1.5 de bouwverordening van de gemeente: € 26,50 

1.7.1.2 het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op  

1.7.1.2.1 de verslagen van de raadsvergaderingen: € 268,- 
1.7.1.2.2 de stukken behorende bij de raadsvergaderingen: € 268,- 

1.7.1.2.3 de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie: € 268,- 

1.7.1.2.4 de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie: € 268,- 

 
HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE  
 

1.8.1  Verstrekkingen van een plan 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, 
beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, 
stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in 
artikel 27 van de Wegenwet 

 

1.8.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde: € 0,10 

1.8.1.2  in formaat A3: € 0,15 

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

 

1.8.2.1 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet: € 29,80 

1.8.2.2 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988: 

 
€ 29,80 

1.8.2.3 het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20  
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van de Monumentenwet 1988: € 29,80 
1.8.2.4 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 

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

 
 
 
 
 
€ 29,80 

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

 

1.8.3.1 tot het handmatig verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of 
bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de  
aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel: 

 
 
€ 89,- 

1.8.3.2 tot het digitaal verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of 
bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de  
aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel: 

 
 
€ 30,65 

1.8.3.3 inzake de bestemming van een perceel, per kadastraal perceel: € 51,- 

1.8.3.4 inzake de toekomstige planologische ontwikkelingen, per kadastraal 
perceel: 

 
€ 51,- 

1.8.3.5 inzake de monumentale status van de opstal, per kadastraal perceel: € 51,- 

1.8.3.6 inzake toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, per kadastraal 
perceel: 

 
€ 51,- 

1.8.3.7 inzake toepassing van artikel 14 – 20 Woningwet, per kadastraal perceel: € 51,- 

 
HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN  
 

1.9.1  Verklaringen omtrent persoon  

1.9.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
de afgifte van een bewijs van in leven zijn: 

 
€ 14,30 

1.9.1.2 In afwijking van onderdeel 1.9.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag 
op digitale wijze wordt gedaan en betaald: 

 
€ 5,- 

1.9.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
de afgifte van een andere verklaring omtrent persoon: 

 
€ 14,30 

1.9.1.4 In afwijking van onderdeel 1.9.1.3 bedraagt het tarief, indien de aanvraag 
op digitale wijze wordt gedaan en betaald: 

 
€ 5,- 

1.9.2 Verklaring omtrent het gedrag  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke 
personen: 

 
 
 
€ 30,05 

1.9.3 Legalisatie en waarmerken  

1.9.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening: 

 
€ 6,25 

1.9.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het waarmerken van documenten: 

 
€ 6,25 

 
HOOFDSTUK 10 HISTORISCH ARCHIEF 
 
1.10.1  
  

Verstrekkingen uit het historisch archief (gemeente archief) 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een  
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1.10.1.1 Onderzoek in opdracht 
- eenvoudig onderzoek (waaronder schriftelijk/e-mail verzoeken om 

kopieën), per kwartier of deel daarvan: 
- complex onderzoek, per half uur of deel daarvan 

 
 
€ 10,- 
€ 26,- 

1.10.1.2 Fotokopieën 
- gemaakt door medewerker, A4: 
- gemaakt door medewerker, A3: 
- kopieën via Digitale Stamboom of Genlias  

- per bestelling: 
- per akte burgerlijke stand 

 
€ 0,30 
€ 0,50 
 
€ 4,50 
€ 2,25 

1.10.1.3 Prints 
- print microfilm/microfiche zelfbediening, A4 en A3: 
- print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A4: 
- print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A3: 
- print digitale camera: 
in de webwinkel 
- fotoprint 13x18 cm: 
- fotoprint 20x24 cm: 
- posterprint mat A3: 
- posterprint mat A2: 
- posterprint mat A1: 
- posterprint mat A0: 
- posterprint foto A3: 
- posterprint foto A2: 
- posterprint foto A1: 
- posterprint foto A0: 
- posterprint Hahne A3: 
- posterprint Hahne A2: 
- posterprint Hahne A1: 
- posterprint Hahne A0: 

 
€ 0,50 
€ 1,- 
€ 1,20 
€ 1,- 
 
€ 6,- 
€ 7,50 
€ 12,- 
€ 15,- 
€ 24,- 
€ 42,- 
€ 18,50 
€ 25,- 
€ 40,- 
€ 70,- 
€ 29,60 
€ 40,- 
€ 64,- 
€ 130,- 

1.10.1.4 Digitale foto’s 
- digitale foto’s inclusief repro-opname of scan origineel tot A3: 

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten: 
- alle overige opnamen: maatwerk tegen uurtarief, per uur: 
- digitaal fotobestand, exclusief opname, per e-mail, als download 

of op CD-ROM: 
NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten: 

 
€ 10,- 
€ 5,- 
€ 50,- 
 
€ 6,- 
€ 3,- 

1.10.1.5 Uitleningen 
- lichten verzendklaar maken van archiefstukken voor raadpleging 

elders, per half uur of deel daarvan, exclusief verzekering: 
- uitleningen voor tentoonstellingen, in passe-partout en lijst, per 

object: 

 
 
€ 27,- 
 
€ 30,- 

1.10.1.6 Gebruiksrechten 
- bij publicatie in een oplaag van 1 tot en met 50 exemplaren: 
- bij publicatie in een oplaag van meer dan 50 exemplaren of op 

Internet, per object: 
- bij expositie van afdrukken of langdurige projectie van dia’s, per 

object: 

 
€ 0,- 
 
€ 25,- 
 
€25,- 

1.10.1.7 Depotverhuur  
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- per strekkende meter plank per jaar: € 25,- 
1.10.1.8 Spoedopdrachten 

- per opdracht: 
 
€ 25,- 

1.10.1.9 Administratie- en portokosten 
- administratiekosten (bij bestellingen die niet contant worden 

betaald): 
- portokosten bij verzenden per post worden de feitelijke 

portokosten in rekening gebracht 
NB: geldt niet voor bestellingen via Digitale Stamboom en Genlias 

 
 
€ 6,- 

 
HOOFDSTUK 11 GEMEENTEGARANTIE  
 
1.11.1 Gemeentegarantie 

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

 

1.11.1.1 verkrijgen van een gemeentegarantie: € 89,40 

1.11.1.2 instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente 
gegarandeerde hypothecaire geldlening: 

 
€ 89,40 

 
HOOFDSTUK 12 STANDPLAATSEN  
 
1.12.1  Standplaatsen  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning om op of aan de weg of een openbaar water, aan een 
huis, dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de 
openlucht gelegen plaats met een voertuig, een kraam, een tafel of enig 
ander middel een standplaats in te nemen, dan wel anderszins goederen 
uit te stallen of uitgestald te hebben, teneinde goederen te koop aan te 
bieden, te verkopen of af te geven, als bedoeld in de geldende APV, 
geldig voor 

 

1.12.1.1 een dag: € 43,60 

1.12.1.2 een week: € 65,40 

1.12.1.3 een maand: € 130,60 

1.12.1.4 een kwartaal: € 196,50 
1.12.1.5 een half jaar: € 218,30 

1.12.1.6 ten hoogste een jaar: € 436,70 

 
HOOFDSTUK 13 WINKELTIJDENWET  
 
1.13.1  Ontheffingen 

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

1.13.1.1 het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of 
het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet: 

 
€ 87,25 

1.13.1.2 het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 6, 7, 9, en 10 
van de geldende Verordening winkeltijden Haarlemmermeer: 

 
€ 43,40 

1.13.1.3 het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde 
ontheffing: 

 
€ 43,40 

 
HOOFDSTUK 14 KANSSPELEN  
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1.14.1 Speelautomaten  

1.14.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op 
de kansspelen 

 

1.14.1.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat: € 56,50 

1.14.1.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, 
voor de eerste speelautomaat: 

 
€ 56,50 

en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 34,- 
1.14.1.2 Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of 

langer dan 12 maanden, maar ten hoogste drie jaar, worden de in 
onderdeel 1.14.1.1.1 en1.14.1.1.2 genoemde bedragen naar 
evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd 
onderscheidenlijk verhoogd. 

 

1.14.2  Loterij 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen: 

 
 
€ 87,25 

1.14.3 Speelautomatenhal  

1.14.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning tot het (doen) exploiteren van een speelautomatenhal als 
bedoeld in de geldende APV: 

 
 
€1.815,12 

1.14.3.2 
 

Bij de indiening van de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 
1.14.3.1 is de aanvrager tevens een vergoeding voor de kosten 
verbonden aan het toezicht op de naleving door hem van de bij of 
krachtens titel VA de wet vastgestelde voorschriften verschuldigd ten 
bedrage van: 
maal het aantal jaren waarvoor de vergunning geldt. 

                   
 
 
 
€ 453,78  

1.14.4 Bibob  
Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in dit hoofdstuk van deze Tarieventabel een advies van het 
Bureau Bibob wordt gevraagd, worden voor het vragen van dit advies de 
daargenoemde tarieven verhoogd met: 

 
 
 
 
€ 500,- 

 
HOOFDSTUK 15 TELECOMMUNICATIE  
 
1.15.1  Telecommunicatie 

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

 
 
 
 
€ 98,20 

1.15.2 Verhoging  

1.15.2.1 Het in onderdeel 1.15.1 vermelde tarief wordt verhoogd indien  

1.15.2.1.1 het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede 
gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of 
op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met: 

 
 
€ 2,40 

1.15.2.1.2 het werkzaamheden betreft in bermen, groenstroken en dergelijke, voor 
zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met: 

 
 
€ 1,20 

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

 
€ 189,60 

1.15.2.1.4 de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling 
van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, 
met: 

 
 
€ 179,- 

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

 

1.15.2.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2.1.5 is uitgebracht, wordt een 
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor 
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 
HOOFDSTUK 16 VERKEER EN VERVOER 
 
1.16.1 Parkeren 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
 

1.16.1.1 om een bewoners- of zorgvergunning voor het parkeren op een 
belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in 
de artikelen 4 en 5 van de geldende Parkeerverordening: 

 
 
€ 54,15 

1.16.1.2 om een bewoners- of zorgontheffing voor het parkeren in een 
parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de geldende 
Parkeerverordening: 

 
 
€ 54,15 

1.16.1.3 om een bedrijfsvergunning voor het parkeren op een 
belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in 
de artikelen 4 en 5 van de geldende Parkeerverordening: 

 
 
€ 141,95 

1.16.1.4 om een bedrijfs- of werknemersontheffing voor het parkeren in een 
parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de geldende 
Parkeerverordening: 

 
 
€ 141,95 

1.16.1.5 om een vergunning in bijzondere gevallen als bedoeld in artikel 4, 
negende lid, of artikel 5, achtste lid, van de geldende Parkeerverordening: 

 
€ 141,95 

1.16.1.6 om een functionele vergunning als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de 
geldende Parkeerverordening: 

 
€ 42,20 

1.16.1.7 om een dagontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone zoals 
bedoeld in artikel 8 van de geldende Parkeerverordening: 

 
€ 9,25 

1.16.1.8 om een ontheffing als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de geldende 
Parkeerverordening: 

 
€ 141,95 

1.16.1.9 om een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief medisch advies) als bedoeld 
in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer en artikel 2 lid 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart: 

 
 
€ 200,- 

1.16.1.10 tot het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een 
nieuwe gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in art. 26 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)  (bord E6 uit 
bijlage 1 RVV 1990 + kentekenbord)  (= inclusief verwijderingsbijdrage): 

 
 
 
€ 383,- 

1.16.1.11 om een gehandicaptenparkeerkaart (exclusief medisch advies) als 
bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer en artikel 2 lid 2 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart: 

 
 
€ 61,-  
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1.16.1.12 tot het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats 
binnen de gemeente: 

 
€ 200,- 

1.16.1.13 tot het wijzigen van een onderbord met kenteken:  € 81,- 

1.16.2 Wijziging 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een wijziging van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 15 van de 
geldende Parkeerverordening:  

 
 
 
€ 20,45 

1.16.3 Tijdelijk verkeersbesluit 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
tijdelijk verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 15 van de 
Wegenverkeerswet 1994: 

 
 
 
€ 239,70 

1.16.4 Ontheffing 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

 

1.16.4.1 om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990: 

 
€ 87,25 

1.16.4.2 om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: € 87,25 

1.16.4.3 een wijziging van een kenteken voor ontheffingen bedoeld in dit artikel: € 20,45 

1.16.4.4 meer dan één ontheffing als bedoeld in artikel 1.16.4.1 of 1.16.4.2, per 
ontheffing: 

 
€ 20,45 

1.16.4.5 om een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen: 

 

€ 490,80 

 
HOOFDSTUK 17 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNINGEN , ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN OF ANDERE 

DIENSTEN 
 
1.17.1 Beschikkingen en vergunningen  

1.17.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een beschikking op verzoekschriften, vergunning of ontheffing, dan wel 
van elk een ander stuk, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met 
naam in deze tabel of in een andere belastingverordening van de 
gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking, 
vergunning, ontheffing of stuk: 

 
 
 
 
 
€ 10,40 

1.17.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van 
een in verband met iedere, niet in dit hoofdstuk met name genoemde 
vergunning, ontheffing, verklaring en dergelijke, ingevolge de geldende 
APV: 

 
 
 
€ 43,60 

1.17.2 Gedrukte stukken, kaarten en tekeningen   

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van gedrukte stukken of van kaarten en tekeningen, voor 
zover niet elders in deze of een andere belastingverordening van de 
gemeente dan wel in andere rechtsregels afzonderlijk genoemd, 

 

1.17.2.1 per zwart-wit kopie van  

1.17.2.1.1 formaat A4: € 0,10 

1.17.2.1.2 formaat A3: € 0,15 

1.17.2.1.3 formaat A2: € 2,60 

1.17.2.1.4 formaat A1: € 3,05 

1.17.2.1.5 formaat A0: € 3,55 

1.17.2.2 per kleurenkopie van  

1.17.2.2.1 formaat A4: € 0,80 
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1.17.2.2.2 formaat A3: € 1,50 
1.17.2.2.3 per kleurenkopie van A0, A1, A2: € 35,75 

1.17.3 Overige stukken   

1.17.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daar 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen, per pagina: 

 
 
 
€ 8,85 

1.17.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de 
aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daar niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 
pagina: 

 
 
 
 
€ 8,85 

1.17.4 Naspeuring  

1.17.4.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte 
daarvan: 

 
 
€ 15,55 

1.17.4.2 Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een 
nasporing in het archief of andere documentatiebronnen van de 
gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor zover deze 
diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen 
van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk 
daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan: 

 
 
 
 
 
€ 12,85 

1.17.5 Wet op de dierenbescherming 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning voor het als bedrijf uitoefenen van het kopen, ten verkoop 
voorradig hebben, verkopen, in bewaring nemen, africhten of doden van 
honden of katten, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 
dierenbescherming: 

 
 
 
 
 
€ 79,85 

1.17.6 Veiligheid van de weg 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het hebben of plaatsen van voorwerpen onder hoogspanningslijnen: 

 
 
€ 43,60 

1.17.7 Dieren 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing voor het houden of aanwezig hebben van hinderlijke 
dieren, schadelijke dieren, wilde dieren, dan wel bijen: 

 
 
 
€ 87,25 

1.17.8 Vuurwerk 
Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning voor het afleveren dan wel voor het, ter aflevering 
aanwezig houden van vuurwerk (in de uitoefening van een bedrijf of 
nevenbedrijf): 

 
 
 
 
€ 131,30 

1.17.9 Geluidhinder 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing om 

 

1.17.9.1 in de openlucht met (recreatie)toestellen, geluidsapparaten, 
(bouw)machines, motorvoertuigen of bromfietsen in werking te hebben, 
dan wel op een andere wijze handelingen te verrichten op een zodanige 
wijze, waarbij voor een omwonende of overigens voor de omgeving 
geluidhinder wordt veroorzaakt: 

 
 
 
 
€ 87,25 

1.17.9.2 met een vrachtauto tussen 23.00 en 07.00 uur op een andere dan door  
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het college van burgemeester en wethouders aangewezen weg te rijden 
(routering): 

 
€ 43,60 

1.17.10 Parkeerexcessen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing voor het  

 

1.17.10.1 parkeren van reclamevoertuigen: € 87,25 

1.17.10.2 op de weg: stallen, herstellen, slopen, verhuren of verhandelen van drie of 
meer voertuigen of het gebruiken van de weg als werkplaats voor 
voertuigen: 

 
 
€ 87,25 

1.17.10.3 te koop aanbieden van voertuigen op de door het college van 
burgemeester en wethouders aangewezen wegen of weggedeelten: 

 
€ 87,25 

1.17.10.4 parkeren van voertuigen, zoals bedoeld in de geldende APV, langer dan 
drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg: 

 
€ 87,25 

1.17.10.5 parkeren van voertuigen, zoals bedoeld in de geldende APV, binnen de 
bebouwde kom op de weg: 

 
€ 87,25 

1.17.10.6 met een voertuig, fiets of bromfiets rijden dan wel deze te doen of te laten 
staan in een voor het publiek toegankelijk park of plantsoen of een van 
gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook: 

 
 
€ 87,25 

1.17.11 Woonschepen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing om een woonschip binnen de gemeente, op andere 
plaatsen dan door de gemeenteraad aangewezen, te laten verblijven, dan 
wel om een ontheffing voor het uitbreiden van een woonschip, dan wel om 
een ontheffing voor het in het water leggen van een woonschip dat niet 
voldoet aan de afmetingen: 

 
 
 
 
 
 
€ 349,40 

1.17.12 Toezicht op recreatie 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing om 

 

1.17.12.1 met een motorvoertuig of bromfiets terrein te rijden: € 87,25 

1.17.12.2 de duiksport te beoefenen in openbare wateren: € 43,60 

1.17.13 Vuur stoken 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing om in de open lucht een vuur aan te leggen, te stoken of te 
hebben: 

 
 
 
€ 43,60 

1.17.14 Incidentele verstrooiing van as 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing om op het verharde deel van de weg as te verstrooien: 

 
 
€ 43,60 

1.17.15 Afvalstoffenverordening 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning 

 

1.17.15.1 voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen 
als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening inzake 

 

1.17.15.1.1 oud papier: € 87,25 

1.17.15.1.2 textiel: € 261,90 

1.17.15.1.3 tenzij aan de aanvrager van de vergunning tevens subsidie is toegekend 
op basis van de gemeentelijke subsidieregeling voor de inzameling van 
van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. In dat geval is het 
tarief voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke 
afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening niet 
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verschuldigd.  
1.17.15.2 om huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling gereed staan, te 

doorzoeken of te verwijderen als bedoeld in artikel 26 van de geldende 
Afvalstoffenverordening: 

 
 
€ 87,25 

1.17.16 Luchtvaartterrein 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van 
een niet aangewezen luchtvaartterrein als bedoeld in het Besluit inrichting 
en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen: 

 
 
 
 
€ 87,25 

1.17.17  Ontplofbare stoffen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afgeven van goedkeuring voor de tijdelijke neerlegging van 
ontplofbare stoffen, als bedoeld in artikel 8 van het Reglement gevaarlijke 
stoffen: 

 
 
 
 
€ 153,95 

1.17.18 Dempen/damlegging   
1.17.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het dempen van 
een wegsloot langs en/of het leggen van een dam in een sloot naar een 
openbare weg, die in beheer en/of onderhoud bij de gemeente is: 

 
 
 
€ 40,45 

1.17.18.2 tenzij tevens een vergunning wordt gevraagd voor het maken van een 
uitweg naar de weg als bedoeld in de geldende APV. In dat geval is dit 
tarief niet verschuldigd.  

 

 
HOOFDSTUK 18 LEEGSTANDWET 
 
1.18.1 Leegstandwet 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
 

1.18.1.1 om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als 
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet: 

 
€ 170,- 

1.18.1.2 tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte 
als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet: 

 
€  85,- 

 
HOOFDSTUK 19 HUISVESTINGSWET 
 
1.19.1 Huisvestingswet 

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

 

1.19.1.1 tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming 
tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder a, van de 
Huisvestingswet: 

 
 
€ 190,- 

1.19.1.2 tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onder b, van de Huisvestingswet: 

 
€ 190,- 

1.19.1.3 tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte 
als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder c, van de Huisvestingswet: 

 
€ 190,- 

1.19.2 Bibob  
Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in dit hoofdstuk van deze tarieventabel een advies van het 
Bureau Bibob wordt gevraagd, worden voor het vragen van dit advies de 
daargenoemde tarieven verhoogd met: 

 
 
 
 
€ 500,- 
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TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING /OMGEVINGSVERGUNNING 
 
HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
 

2.1.1 Opgaaf van aanneemsom:  
 De in dit hoofdstuk genoemde bouw-/aanlegkosten worden bepaald op 

basis van de door de aanvrager van de omgevingsvergunning bij zijn 
aanvraag of de indiener van een melding daarbij, over te leggen opgave 
van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, 
“UAV 2012”, van het uit te voeren werk, welke opgave wordt getoetst aan 
het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad op de dag 
van het in behandeling nemen van de aanvraag luidt, beide exclusief 
omzetbelasting.  
Indien een opgave van een aanneemsom ontbreekt, worden de bouw-
/aanlegkosten geraamd aan de hand van meergenoemd normblad NEN 
2631. De bouw-/aanlegkosten worden voor de te heffen legesgelden naar 
boven afgerond op een veelvoud van € 500,00. 

2.1.2 Bouwkosten: 
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of 
voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of 
zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden 
voor de te heffen legesgelden naar boven afgerond op een veelvoud van 
€ 500,00. 

2.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.3.1 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

2.1.3.2 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 
HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK  
 

2.2.1 Voor overleg    
2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere 
procedure:  

 
 
€ 200,- 

2.2.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide 
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procedure en geen bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening:  

 
€ 1.500,- 

2.2.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide 
procedure én een bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening: 

 
 
 
€ 4.000,- 

2.2.2 Globaal haalbaarheidsonderzoek  

2.2.2.1 Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het instellen van een globaal 
haalbaarheidsonderzoek waarvoor een akkoordverklaring is getekend: 

 
€ 4.000,- 

 
HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
2.3.1 Omgevingsvergunning  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde 
leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project 
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en 
de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de 
aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en 
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 9 van deze 
titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

2.3.2 Bouwactiviteiten 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo 

 

2.3.2.1 indien de bouwkosten minder dan € 8.113,00 bedragen: € 239,80 

2.3.2.2 indien de bouwkosten € 8.113,00 tot € 25.000,00 bedragen: € 239,80 

vermeerderd met: 2,95% 

over de bouwkosten voor zover deze de € 8.113,00 te boven gaan.  

2.3.2.3 indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 250.000,00 bedragen: € 738,93 

vermeerderd met: 3,52% 

over de bouwkosten voor zover deze de € 25.000,00 te boven gaan.  

2.3.2.4 indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen: € 8.671,30 

vermeerderd met: 2,95% 

over de bouwkosten voor zover deze de € 250.000,00 te boven gaan.  
2.3.2.5 indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen: € 30.839,05 

vermeerderd met: 1,98% 

over de bouwkosten voor zover deze de € 1.000.000,00 te boven gaan.  

2.3.3 Extra welstandstoets  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien 

zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 
wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe 
welstandstoets noodzakelijk is: 

 
 
 
€ 171,70 

2.3.4 Verplicht advies agrarische commissie  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt 
beoordeeld: 
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2.3.4.1 voor een standaardadvies bestaande bedrijven: € 600,- 
2.3.4.2 voor een nader advies op een eerder uitgebracht advies: € 390,- 

2.3.4.3 inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan: € 700,- 

2.3.5 Beoordeling aanvullende gegevens 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief voor 
het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden 
ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling 
is genomen: 

 
 
 
 
€ 85,85 

2.3.6 Aanlegactiviteiten 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een aanlegactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo: 

 
 
 
€ 482,17 

2.3.7 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake 
is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van 
de Wabo, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2, het volgende 
percentage van de bouwkosten: 

 

2.3.7.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 

 
€ 255,- 

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

 
€ 500,- 

2.3.7.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking) 

  
€ 5.500,- 

2.3.7.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 
afwijking): 

 
€ 2.900,- 

2.3.7.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): 

 
€ 985,- 

2.3.7.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit 
in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

 
 
 
€ 400,- 

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

 
 
 
€ 400,- 

2.3.7.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

 
€ 305,- 

2.3.8 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sp rake is van een 
bouwactiviteit  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en waarbij niet 
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a, van de Wabo: 

 

2.3.8.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 

 
€ 255,- 



 Tarieventabel leges Haarlemmermeer 2014  

 
19 

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

 
€ 500,- 

2.3.8.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking): 

  
€ 5.500,- 

2.3.8.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 
afwijking): 

 
€ 2.900,- 

2.3.8.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): 

 
€ 985,- 

2.3.8.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit 
in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

 
 
 
€ 400,- 

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

 
 
 
€ 400,- 

2.3.8.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

 
€ 305,- 

2.3.9 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in r elatie tot 
brandveiligheid 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid bij amvb 
aangewezen categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder d, van de Wabo, voor bouwwerken met een bruto vloeroppervlak 
als bedoeld in het normblad NEN 2580 

 

2.3.9.1 van 0 tot en met 100 m²: € 407,69 

2.3.9.2 101 tot en met 500 m²: 
plus per m²: 

€ 486,32 
€ 0,25 

2.3.9.3 501 tot en met 5.000 m²: 
plus per m²: 

€ 750,53 
€ 0,10 

2.3.9.4 5.001 tot en met 50.000 m²: 
plus per m²: 

€ 1.144,63 
€ 0,05 

2.3.9.5 meer dan 50.000 m²: 
plus per m²: 

€ 2.459,10 
€ 0,02 

2.3.10 Activiteiten met betrekking tot monumenten o f beschermde stads- of 
dorpsgezichten  

 

2.3.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit met 
betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens 
provinciale verordening of de geldende Erfgoedverordening aangewezen 
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die 
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist 

 

2.3.10.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
monument: 

 
€ 305,63 

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

 
€ 305,63 
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2.3.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het slopen van een 
bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een 
krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening 
aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening 
of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is 
vereist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 217,91 

2.3.11 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- 
of dorpsgezicht  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die 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: 

 
 
 
 
 
 
€ 305,63 

2.3.13 
 

Aanleggen of veranderen weg  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het aanleggen van een 
weg, of het opbreken van de verharding van de weg, graven of spitten in 
een weg, veranderen van de aard of breedte van de wegverharding, of 
anderszins veranderingen aanbrengen in de wijze van aanleg van een 
weg, waarvoor op grond van de geldende APV een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder 
d, van de Wabo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 414,45 

2.3.14 Gebruik van de weg 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een (omgevings)vergunning om een weg of weggedeelte te gebruiken 
anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan zoals bedoeld in de 
geldende APV: 

 
 
 
 
€ 414,45 

2.3.15 Uitweg/inrit  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het maken, hebben, 
veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op 
grond van de geldende APV een vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

 
 
 
 
 
 
€ 278,86 

2.3.16 Kappen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het vellen of doen 
vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de geldende APV een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder g, van de Wabo: 
voor maximaal drie bomen: 
met een opslag van  
per te kappen boom voor iedere vierde boom of meer. 

 
 
 
 
 
 
€ 62,82 
€ 20,96 

2.3.17 Handelsreclame 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning als bedoeld in 
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2.3.17.1 artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, voor het binnen de 
bebouwde kom op, aan of in hetzij een onroerende zaak, hetzij enige 
daarop aanwezige zaak, maken of voeren van (verlichte) handelsreclame 
met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm 
dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, 
en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 
2.3.2: 

 
 
 
 
 
 
€ 85,85 

2.3.17.2 artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo, voor het als eigenaar, beperkt 
zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat op, aan of in hetzij een onroerende zaak, hetzij enige daarop 
aanwezige zaak, maken of voeren van (verlichte) handelsreclame met 
behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan 
ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats: 

 
 
 
 
 
€ 85,85 

2.3.19 Projecten of handelingen in het kader van de  
Natuurbeschermingswet 1998 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op 

 

2.3.19.1 handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn 
voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de 
dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998: 

 
 
 
€ 85,85 

2.3.12.2 het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor 
habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, 
van de Natuurbeschermingswet 1998: 

 
 
 
€ 85,85 

2.3.20 Handelingen in het kader van de Flora- en Fa unawet  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een handeling 
waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet 
ontheffing nodig is: 

 
 
 
 
€ 85,85 

2.3.21 Andere activiteiten  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning die 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 
provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van 
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, 
tweede lid, van de Wabo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 129,08 

2.3.22 Omgevingsvergunning in twee fasen  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee 
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, 
bedraagt het tarief 

 

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

 

2.3.22.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking 
met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit 

 



 Tarieventabel leges Haarlemmermeer 2014  

 
22 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de 
aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 

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

 

2.3.23.1 voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek voor teeltruimten 
en bedrijfsruimten zonder bodembedreigende handelingen 
(glastuinbouw): 

 
 
€ 159,33 

2.3.23.2  voor de beoordeling van een historisch en verkennend bodemonderzoek: € 364,71 

2.3.23.3 voor de beoordeling van een nader bodemonderzoek: € 364,71 

2.3.23.4 voor de beoordeling van een saneringsonderzoek als bedoeld in de Wet 
bodembescherming: 

 
€ 647,26 

2.3.23.5 voor de evaluatie van een sanering als bedoeld in de Wet 
bodembescherming: 

 
€ 647,26 

2.3.23.6 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: € 372,01 

2.3.23.7 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 372,01 
2.3.24 Verklaring van geen bedenkingen 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de gemeenteraad een verklaring van 
geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan 
worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo jº 
artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht: 

 
 
 
 
 
€ 171,70 

2.3.25 Gedoogbeschikking  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder 

 

2.3.25.1 omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk c.q. in 
afwijking van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een bouwwerk bouwen, verbouwen of wijzigen van een bouwwerk, als 
bedoeld in dit hoofdstuk: 

 
 
 
€ 935,- 

2.3.25.2. gebruiksvrijstelling gebruiken van gronden: € 935,- 
 
HOOFDSTUK 4 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING (vervallen) 
 
HOOFDSTUK 5 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGI NG PROJECT 
 

2.5.1 Wijziging omgevingsvergunning   

2.5.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
bouwen van een bouwwerk in afwijking van een eerder ingediend 
bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden de voor de 
oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat 
is verschuldigd door toepassing van het tarief vermeld bij onderdeel 2.3.2, 
met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan: 

 
 
 
 
 
€ 239,80 

2.5.1.2 Het bepaalde in onderdeel 2.5.1.1 vindt geen toepassing indien de 
afwijking zodanig is, dat in feite gesproken moet worden van een nieuw 
(bouw)plan.  

 

 
HOOFDSTUK 6 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN  
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2.6.1 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten   
2.6.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: 

 
 
€ 11.330,18 

2.6.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 

 
 
€ 3.535,- 

 
HOOFDSTUK 7 SLOOPMELDING(vervallen) 
 
HOOFDSTUK 8 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNINGEN , ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN OF ANDERE 

DIENSTEN, ALSMEDE TENAAMSTELLING  
 

2.8.1 Niet genoemde Wabo-diensten 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking 
als bedoeld in of krachtens de Wabo, voor zover daarvoor niet elders in 
deze titel een tarief is opgenomen: 

 
 
 
 
€ 129,08 

2.8.2 Wijziging van de tenaamstelling  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
wijziging van de tenaamstelling van een daarvoor in aanmerking komende 
omgevingsvergunning: 

 
 
 
€ 129,08 

 
HOOFDSTUK 9 VERMINDERING EN VERMEERDERING 
 

2.9.1 Vermindering vooroverleg  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door 
een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in deze titel, worden de ter 
zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de 
leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de 
omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel, mits een ontvankelijk 
(bouw)plan binnen één jaar na de reactie van het college van 
burgemeester en wethouders op het vooroverleg is ingediend.  

 

2.9.2 Vermeerdering achteraf ingediende aanvraag  
Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de 
activiteit bouw, sloop, aanleg of planologisch strijdig gebruik, wordt het 
bedrag dat ingevolge artikel 2.3.2 wordt berekend, vermeerderd met: 
tenzij voorafgaand aan die activiteit een gedoogbeschikking is verleend. 

 
 
 
20% 

 
HOOFDSTUK 10 TERUGGAAF  
 

2.10.1 Teruggaaf 
Teruggaaf van de geheven leges is mogelijk van de in dit hoofdstuk 
genoemde gevallen conform onderstaande berekening met dien 
verstande dat het verschuldigde legesbedrag nimmer minder zal 
bedragen dan € 239,80. 

 

2.10.2 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit bouw, 
aanleg of sloop  
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
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project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of 
sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt 
terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat 
aanspraak op een teruggaaf van:  
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges. 

 
 
 
40% 

2.10.3 Intrekken verleende omgevingsvergunning voor  activiteit bouw, 
aanleg of sloop  
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project 
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, 
als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt op 
aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges, mits op het tijdstip van het verzoek tot teruggaaf 
nog niet met de bouwwerkzaamheden is begonnen en de aanvraag wordt 
ingetrokken binnen een termijn van 6 maanden na de verlening ervan. De 
teruggaaf bedraagt: 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
 

2.10.4 Weigeren van een omgevingsvergunning voor ac tiviteit bouw, aanleg 
of sloop  

 
 

2.10.4.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld 
in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, weigert, bestaat 
aanspraak op teruggaaf van:  
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges. 

 
 
 
25% 

2.10.4.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.10.4.1 wordt mede verstaan 
een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak. 

 

2.10.5 Buiten behandeling stellen   
 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning incompleet (niet-

ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de 
aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet 
of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt de teruggaaf:  
van de geheven leges, met een minimumtarief van: 
en een maximumtarief van: 

 
 
 
75% 
€ 50,- 
€ 750,- 

 
HOOFDSTUK 11 BIBOB  
 

2.11.1 Bibob  
Indien bij de behandeling van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.2, 2.3.7 of 2.3.8 van deze 
Tarieventabel een advies van het Bureau Bibob wordt gevraagd, worden 
voor het vragen van dit advies de daar genoemde tarieven verhoogd met:  

 
 
 
 
€ 500,- 

 
HOOFDSTUK 12 BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE VÓÓR INWERKINGTREDING WABO  
 
2.12.1 Bouwvergunning tweede fase vóór inwerkingtre ding Wabo  

Artikel 1.3 van de Invoeringswet Wabo bevat een specifieke 
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overgangsrechtelijke bepaling voor de gefaseerde bouwvergunning, 
bedoeld in artikel 56a van de Woningwet (zoals deze gold voor de 
inwerkingtreding van de Wabo). Op dergelijke aanvragen zijn de tarieven 
van hoofdstuk 8 van Legesverordening 2009, eerste wijziging, van 
toepassing.  

 
TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN  
 
HOOFDSTUK 1 HORECA 
 

3.1.1  Aanvragen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning  

 

3.1.1.1 op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: € 650,- 

3.1.1.2 ten behoeve van het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in de 
geldende APV: 

 
€ 524,10 

3.1.2  Ontheffingen  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing 

 

3.1.2.1 als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet: € 109,10 

3.1.2.2 voor incidentele wijzigingen van het sluitingsuur in verband met bruiloften, 
partijen, enzovoorts als bedoeld in de geldende APV: 

 
€ 128,15 

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

 
 
€ 89,50 

3.1.4 Bibob  
Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 3.1.1 van deze Tarieventabel een advies van het Bureau 
Bibob wordt gevraagd, worden voor het vragen van dit advies de daar 
genoemde tarieven verhoogd met:  

 
 
 
 
€ 500,- 

3.1.5 Aanhangsel  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van 
de Drank- en Horecawet: 

 
 
 
€ 212,50 

3.1.6 Buiten behandeling stellen 
Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 
incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt 
genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn 
gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het 
tarief:  

 
 
 
 
 
€ 100,- 

 
HOOFDSTUK 2 ORGANISEREN EVENEMENTEN OF MARKTEN EN COLLECTEVERGUN NING 
 
3.2.1  Evenementenvergunning 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in 
de geldende APV (evenementenvergunning), indien het betreft 

 

3.2.1.1 een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel: € 1.720,- 

3.2.1.2 een middelgroot evenement: € 925,- 
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3.2.1.3 een kleinschalig evenement of het maken van meerdaagse filmopnamen: € 300,- 
3.2.1.4 het maken van eendaagse filmopnamen: € 130,35 

3.2.2 Collectevergunning 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld 
of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden als bedoeld in de 
geldende APV: 

 
 
 
 
€ 87,30 

3.2.3 Evenementenadvisering GHOR 
Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 3.2.1 van deze Tarieventabel een advisering door de 
Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) heeft 
plaatsgevonden, worden voor deze advisering de daar genoemde tarieven 
verhoogd met 

 

3.2.3.1 wanneer het een evenement met verhoogde veiligheidsaandacht betreft: € 2.005,- 

3.2.3.2 wanneer het een evenement met veiligheidsaandacht betreft: € 1.050,- 

3.2.4 Buiten behandeling stellen 
Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 
incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt 
genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn 
gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het 
tarief: 

 
 
 
 
 
€ 100,- 

 
HOOFDSTUK 3 PROSTITUTIEBEDRIJVEN  
 

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

 

3.3.1.1 een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als 
bedoeld in de geldende APV, anders dan een wijziging bedoeld in 
onderdeel 3.3.1.2 

 

3.3.1.1.1 voor een seksinrichting:  € 972,- 

3.3.1.1.2 voor een escortbedrijf: € 763,50 

3.3.1.2 wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een 
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld 
in de geldende APV 

 

3.3.1.2.1 voor een seksinrichting: € 89,50 

3.3.1.2.2 voor een escortbedrijf: € 89,50 

3.3.2 Bibob 
Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in dit hoofdstuk van deze tarieventabel een advies van het 
Bureau Bibob wordt gevraagd, worden voor het vragen van dit advies de 
daargenoemde tarieven verhoogd met: 

 
 
 
 
€ 500,- 

 
HOOFDSTUK 4 COMMERCIËLE UITLAATACTIVITEITEN  
 

3.4.1 Vergunning commerciële uitlaatactiviteiten 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning voor het voor commerciële doeleinden uitlaten van 
honden als bedoeld in de geldende APV: 

 
 
 
€ 194,- 
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HOOFDSTUK 5 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING  
 

3.5.1 Gebruiksvergunning 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een gebruiksvergunning als bedoeld in de geldende 
Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik hebben of houden van 
een inrichting: 

 
 
 
 
€ 190,- 

 
HOOFDSTUK 6 KINDEROPVANG 
 

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

 
 

3.6.1.1 het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als 
bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen: 

 
 
€ 685,- 

3.6.1.2 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 

 
€ 587,- 

3.6.1.3 het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: 

 
€ 587,- 

 
HOOFDSTUK 7 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNINGEN , ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN OF ANDERE 

DIENSTEN 
 

3.7.1 Niet benoemde vergunningen, ontheffingen, bes chikkingen of 
andere diensten 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of 
andere dienst die onder de werkingssfeer van de Europese 
Dienstenrichtlijn valt: 

 
 
 
 
 
€ 190,- 
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