
Ge m ee n Í ^ W A T E R L A N D 

Nummer: 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

overwegende dat het wenselijk is om partijen aan te wijzen voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijk afval en partijen het alleenrecht toe te kennen voor het verwerken van het 
huishoudelijk afval; 

gelet op artikel 7, eerste l id en art. 32a, eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening 
gemeente Waterland 2004, 

B E S L U I T : 
vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 
2013. 

Ar t i ke l 1 Aanwi jz ing 
Als inzamelaar in de zin van artikel 7, eerste l id, van de Afvalstoffenverordening gemeente 
Waterland 2004, wordt aangewezen To l Milieu te Purmerend. 

Ar t i ke l 2 Aanwi jz ing 
Als verwerker van brandbaar huishoudelijk restafval in de zin van artikel 32a, l id 1, van de 
Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, wordt aangewezen AEB te Amsterdam. 

Ar t i ke l 3 Aanwi jz ing 
Als verwerker van GFT-afval van huishoudens in de zin van artikel 32a, eerste l id, van de 
Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, wordt aangewezen H V C Compost te 
Purmerend 

Ar t i ke l 4 Alleenrecht 
Aan de partijen genoemd in de artikelen 2 en 3 wordt, gelet op artikel 32a, tweede lid, van de 
Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, een uitsluitend recht verleend in de zin van 
artikel 2.24, onderdeel a, van de Aanbestedingswet 2012 voor het verwerken van het 
huishoudelijk afval. 

Ar t i ke l 5 Inwerk ingt red ing 

D i t besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan. 

Ar t i ke l 6 Citeertitel 

D i t besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente 
Waterland 2013. 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 
gemeente Waterland, gehouden op 1 oktober 2013. 

Het college voornoemd, 

D. Broere 
algemeen directeur/secretaris 

houders van de 

L.MJ5.C. Wagenaar-Kroon 
^bjiŕgemeester 



G eme ent P^ĨAT'EKI.ANĪ^ 

Nummer: 223-12 

Portefeuillehouder: 
Onderwerp: 

T j . Hoekstra 
Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen 

De raad van de gemeente Waterland, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

overwegende dat het noodzakelijk is om te komen tot een wijziging van de belastingverordeningen om de 
belastingtarieven aan te passen aan hetgeen in de begroting 2014 is bepaald; 

gelet op de artikelen 156 eerste en tweede l id, aanhef en onderdeel h, 220 tot en met 220h, 221 tot en met 
229 eerste l id, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet, artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en 
artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van 
rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb.2011,440); 

B E S L U I T : 

vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de belastingverordeningen. 

Art ike l I 

De Verordening onroerende zaakbelasting 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A. I n artikel 5, eerste l id, onder a, wordt '0,1342%'vervangen door: 0,1484oZo. 

B. I n artikel 5, eerste l id, onder 1, wordt '0,0861oZo' vervangen door: 0,0956oZo. 

G I n artikel 5, eerste l id, onder 2, wordt '0,1670oZo' vervangen door: 0,1847oZo. 

Ar t ike l II 

De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A, I n artikel 6, eerste l id, onder a wordt '0,13420Zo' vervangen door: 0,14840Zo. 

B. I n artikel 6, eerste l id, onder b, sub 1, wordt '0,086 l0Zo' vervangen door: 0,0956oZo. 

G I n artikel 6, eerste l id, onder b, sub 2, wordt '0,1670oZo' vervangen door: 0,1847oZo. 
Art ike l I I I 

De Verordening rioolheffing 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A. I n artikel 6, eerste l id, onder a, wordt 'C 207,98' vervangen door: ĉ 197,58. 

B. I n artikel 6, eerste l id, onder b, wordt 'C 228,98' vervangen door: Ç. 217,34. 

C. I n artikel 6, eerste l id, onder c, wordt 'C 249,57' vervangen door: ĉ 237,09. 

D. I n artikel 6, tweede l id, wordt '0,0827oZo 'vervangen door: ê 0,0844oZo. 
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Art ike l IV 

De Verordening hondenbelasting 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A I n artikel 4, eerste l id, onder a, wordt ' f 51,00' vervangen door: C 52,20. 

B, I n artikel 4, eerste l id, onder b, wordt 69,60' vervangen door: ĉ 72,00. 

G I n artikel 4, eerste l id, onder c, wordt '6 88,80' vervangen door: C 91,20. 

D. I n artikel 4, tweede l id, wordt 'ĉ 263,04' vervangen door: ĉ 270,93. 

Art ike l V 
De Verordening forensenbelasting 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A I n artikel 4, eerste l id, onder a, wordt '6 149,60' vervangen door: 6 154,09. 

B. I n artikel 4, eerste l id, onder b, wordt 'ĉ 199,50' vervangen door: C 205,49. 

G I n artikel 4, eerste l id, onder c, wordt 'C 399,11' vervangen door: C 411,08. 

D. I n artikel 4, tweede l id, wordt '6 1.192,86' vervangen door: 6 1.228,64. 

Artikel VI 
De Verordening toeristenbelasting 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A I n artikel 1 wordt de zinsnede 'door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente' vervangen doon door 
personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven. 

Artikel VII 
De Verordening watertoeristenbelasting 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A I n artikel 2 wordt de zinsnede 'door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke 
basisaaministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen' vervangen door: door 
personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven. 

Artikel VIII 
De Verordening dagtoeristenbelasting 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A I n artikel 3 wordt de zinsnede 'door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke 
basisaaministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven' vervangen doon door 
personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven. 

Artikel IX 
De Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A anikel 10, sub b, onder 4, wordt vervangen doon 
4. verstrekkingen uit basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of 

schriftelijk 

B. De bijlage 'Nummer 152-21 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013' wordt 
vervangen door de aan dit besluit gehechte bijlage 1: 'Tarieventabel 2014 behorende 
bij artikel 5, eerste l id, van de Legesverordening 2013. 
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Artikel X 
De Verordening lij kbezorgingsrechten 2013 wordt als volgt gewijzigd: 
A. De bijlage 'Nummer 148-19 Tarieventabel 2013 behorende bij de "Verordening 

lijkbezorgingsrechten Waterland 2013' wordt vervangen door de aan dit besluit gehechte bijlage 2: 
Tarieventabel 2014 behorende bij artikel 5, eerste l id, van de Verordening lijkbezorgingsrechten 
Waterland 2013. 

Artikel X I 
De Verordening Precariobelastingen 2013 wordt als volgt gewijzigd: 
A. De bijlage 'Nummer 147-17 "Tarieventabel, behorende bij de "Verordening precariobelasting 

2013'" wordt vervangen door de aan dit besluit gehechte bijlage 3: Tarieventabel 2014 behorende 
bij artikel 5 van de Verordening Precariobelasting 2013. 

Artikel X I I 

De Verordening markt- en standplaats gelden 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A. I n artikel 5, eerste l id, wordt 'C 19,30' vervangen doon E 19,90. 

B. I n artikel 5, eerste l id, wordt '6 76,85' vervangen door: C 79,15. 

G I n artikel 5, eerste kd, wordt 'ĉ 2,25' vervangen doon 6 2,30. 

D. I n artikel 5, eerste l id, wordt 'C 8,55' vervangen doon C 8,80. 

E. I n artikel 5, tweede l id, onder a, wordt 'Ç. 4,95' vervangen doonC 5,10. 

F. I n artikel 5, tweede l id, onder b, wordt 'C 2,85' vervangen door: C 2,95. 

G. Artikel 7 komt als volgt te luiden: 

Artikel 7 Tarieven standplaatsgelden 
Het standplaatsgeld bedraagt voor mobiele kramen met een lengte van maximaal 4 meten 
locatie A. per dag 6 9,80 

per maand (bij een dag per week) C 38,85 
per jaar (bij een dag per week) C 464,85 

locatie B. per dag C 7,50 
per maand (bij een dag per week) 6 28,55 
per jaar (bij een dag per week) 6 349,15 

Indien er ook op grond van de verordening precariobelasting een belastingplicht is, dan zal voor 
de belastingplichtige de meest voordelige heffing worden gekozen. 

Artikel X I I I 

De Verordening haven-, kade- en liggelden 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 4 komt als volgt te luiden: 

Artikel 4 Tarieven 
ī . Het havengeld bedraagt, exclusief de heffing op grond van de Wet op de Omzetbelasting 

1968, voon 
1. passagiersschepen en charterschepen; 

â. per dagdeel voor elke strekkende meter Ç 0,37 
b. per dag tot en met een lengte van 12 meter ĉ 8,02 

voor elke strekkende meter boven 12 meter ĉ 0,83 
2. pleziervaartuigen en overige vaartuigen; 

a. per dagdeel eerste uur gratis, indien langer dan één uur 
voor elke strekkende meter C 0,29 

b. per dag tot en met een lengte van 6 meter 6 5,25 
voor elke strekkende meter boven 6 meter C 0,95 
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I I , Het liggeld bedraagt, exclusief de heffing op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968, 
voor: 

l i woonschepen; 
a. voor een jaar per strekkende meter 

2. passagiersschepen, pleziervaartuigen en overige vaartuigen: 
ä. voor het zomerseizoen per strekkende meter 
b. voor het winterseizoen per strekkende meter 
c. voor een jaar per strekkende meter 

3. charterschepen: 
a. voor het zomerseizoen per strekkende meter 
b. voor het winterseizoen per strekkende meter 
c. voor een jaar per strekkende meter 

4. historische Zuiderzee schepen: 
a. voor het zomerseizoen per strekkende meter 
b. voor het winterseizoen per strekkende meter 
c. voor een jaar per strekkende meter 

I I I . Het kadegeld bedraagt, exclusief de heffing op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, 
voon 

1, de tijdelijke opslag van materialen en goederen per vierkante 
meter per dag C 0,66 

2. het gebruik door scheepswerven en bedrijven voor toerisme en recreatie 
a. per strekkende meter per dag ĉ 0,99 
b. per strekkende meter per maand C 27,85 

6 30,12 

Ŭ 67,19 
e 34,05 
e 99,30 

e 50,08 
e 20,41 
e 66,24 

e 27,11 
e 13,80 

40,12 

Artikel XIV 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 19 december 2013. 

De raad voornoemd, 

mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
voorzitter 
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Ge m ee n ŕ e W ^ A T E R L AN D 

Nr. 223-13 

Tarieventabel 2014 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2013 

Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 
Hoofdstuk 12 Leegstandwet 
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen 
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 16 Kansspelen 
Hoofdstuk 17 Kinderopvang 
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie 
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 20 Diversen 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/ beoordelen conceptaanvraag 
Hoofdstuk 3 Omgevingsveig^mning 
Hoofdstuk 4 Vermindering 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
Hoofdstuk 6 Intrekking on^evmgsvergunning 
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevmgsvergunning als gevolg van wijziging project 
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 
Hoofdstuk 9 Sloopmelding 
Hoofdstuk 10 I n deze titel niet benoemde beschikking 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 SpĽtsingsvergunning woonruimte 
Hoofdstuk 5 I^eefmilieuverordening 
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligings verordening 
Hoofdstuk 7 I n deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

i 



Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Tarief 

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van 
een partnerschap op: 

1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur C 473,80 

1.1.1.2 maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur tot en met 20.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot en met 17.00 uur C 556,20 

1.1.1.3 door het gemeentebestuur aangewezen roostervrije dagen tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur 6 473,80 

1.1.1.4 andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag 
gestelde dag C 581,95 

1.1.1.5 toeslag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 
pannerschap op een locatie anders dan het gemeentehuis aan de Pierebaan 3, 
Monnickendam of het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland 

1.1.1.5.1 maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur e 92,70 

1.1.1.5.2 maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur tot en met 20.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot en met 17.00 uur e 162,25 

1.1.1.5.3 

1.1.2 

andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag 
gestelde dag 
Bovengenoemde kosten zijn ook verschuldigd in het geval er een ceremonie 
wordt verlangd bij het omzetten van partnerschapsregistratie in een huwelijk 

e 185,40 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken of leveren van: 

1.1.3.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering C 21,95 

1.1.3.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering ĉ 29,10 

1.1.3.3 een getidge van een huwelijk of registratie van een partnerschap per half uur 
per getuige e 43,55 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor de aanvraag tot het benoemen door het College van 
Burgemeester en Wethouders van een: 

1.1.4.1 
1.1.4.2 

níeuwe trouwlocatie 

buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) 

e 370,80 
6 90,-

1.1.8 

Kosteloze huweüjksvoltrekking/partnerschapsregistratie kan uitsluitend 
op de locatie Pierebaan 3 op maandag en dinsdag om 9.00 uur. 
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de 
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed half uur C 43,55 

1.1.9 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het 
tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbes luit akten burgerlijke stand. 

" 1.1.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor de afgifte van: 

1.1.İ0.1 
1.1.10.2 

een lijkenpas 

een besluit van de burgemeester waarbij een andere termijn gesteld is, dan die 
genoemd in artikel 17 van de wet op de lijkbezorging 

C 21,95 

6 21,95 

1.1.10.3 van een verlof tot toestemming voor het op- en herbegraven C 21,95 

1.1.11 Het tarief bedraagt per jaar voor de afgifte van inlichtingenrnateriaal 
aangaande geboorten, huweĽjlWpartners chaps aangiften, huwelijken en 
partnerschaps- registraties e 282,66 



Hoofds tuk 2 Reisdocumenten 
Tarief 

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

U . l . 1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen e 50,35 

L2.L2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) e 50,35 

12.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die 
op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander 
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) ĉ 50,35 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een 
aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede 
l id, van de Paspoortwet: 

122.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien 
jaar nog niet heeft bereikt e 31,85 

1222 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1 e 41,90 
1.2.3 De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en in 

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

1.2.4 Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het niet kunnen vaststellen 
van de identiteit bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, daarbij gelet 
op artikel 22 l id 4 P U N (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland), bedraagt ë 42,66 

1.2.5 Het tarief van een onderzoek van de vermissing van een reisdocument 
binnen 12 maanden na afgifte van dat reisdocument, dat ter vervanging dient 
van een eerder vermist reisdocument, bedraagt. 
Bij toepassing van 1.2.5 word! het tarief genoemd onder 1.2.4 niet toegepast 

ţ 63,60 

Hoofds tuk 3 Rijbewijzen 
Tarief 

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het vernieuwen van een rijbewijs voor personen in de leeftijd van 70 jaar of 
ouder of voor personen waarbij ten gevolge van invaliditeit voor een 
aanvraag tot het vernieuwen van een rijbewijs een medische keuring vereist is 

6 36,01 

1.3.2 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs niet behorend tot 
de personen genoemd in 1.3.1 « 38,48 

1.3.3 Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het niet kunnen vaststellen van 
de identiteit bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs, daarbij gelet op 
artikel 49 Reglement rijbewijzen, bedraagt C 42,66 

1.3.4 Het tarief van een onderzoek van de vermissing van een rijbewijs binnen 
12 maanden na afgifte van dat rijbewijs, dat ter vervanging dient van een 
eerder vermist rijbewijs, bedraagt 
Bij toepassing van 1.3.4 ivordt het tarief genoemd onder 1.3.3 niet toegepast. 
Daarbij gekt op artikel 49 Reglement rijbewijzen 

C 63,60 

1.3.5 Voor een eigen geneeskundige verklaring voor een rijbewijs het tarief als 
vermeld in de regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

1.3.6 Het tarief als genoemd in 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering 
vermeerderd met een bedrag van 6 34,10 
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

1.4.1 

1.4.1.1 

1.4.1.2 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot verkrijging van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie 

P ^
0

?
m

l g ? S
e v e n

l ( ^
J

' S )
 v

? ĩ ì
: 

een bewijs van opneming in de gemeentelijke basis-administratie 
persoonsgegevens 

1.4.1.3 
1.4.1.4 

1.4.1.5 

1.4.1.6 

het afgeven van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadrninistratie 

het verstrekken van gegevens per vertrekking omtrent een persoon 

ter zake van het op verzoek doornemen van een of 
meer kaartverzamelingen of registers, voor ieder daaraan besteed half uur 
het afstemmen van gegevens dan wel het verstrekken van 
periodieke gegevens op alternatieve media aan afnemers als bedoeld in de 
JWe^gerne^rjiteJi^ 

Tarief 

e 10,65 

ê 10,65 
ĉ 10,65 

6 43,55 

e 26,84 

I n afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede l id, van 
het Besluit G B A het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 37a, tweede l id, van de 
Regeling G B A ^ 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
Tarief 

1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als 
kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet C 10,65 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
Tarief 

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

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina e023 

met een maximum per bericht van C5,00 
1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina's e 22,50 
1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier ê5,00 

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking C 22,50 

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

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als 
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens «4,50 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
Tarief 

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

1.7.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting: 

1.7.1.1.1 indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis ĉ 22,73 
1.7.1.1.2 indien dit per post wordt toegezonden 'f. 26.47 
1.7.1.2 een afsclirift van de jaarrekening 

1.7.1.2.1 indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis C 17,72 
1.7.1.2.2 indien dit per post wordt toegezonden e 20,52 

1.7.1.3 een afschrift van een nota (onderwerp niet nader gespecificeerd): 



Tarief 

1.7.1.3.1 indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis E 10,23 
1.7.1.32 indien dit per post wordt toegezonden e 13,13 
1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van: 
1.7.2.1 een afschrift van de raadsagenda en - voorstellen, met inbegrip van het 

verslag, bi] jaarabonnement: 
1.72.1.1 indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis C 26,47 
1.72.1.2 indien dit per post wordt toegezonden e 71,72 
1.7.2.2 een afschrift van de raadsagenda en - voorstellen, met inbegrip van het 

verslag, gemeentebegroting en jaarrekening, bij jaarabonnement 
1.7.22.1 indien dít wordt afgehaald op het gemeentehuis Ĉ 55,42 
1.722.2 indien dit per post wordt toegezonden Ĉ 96,98 
1.7.2.3 een afschrift van één raadscornmissie-agenda, en- voorstellen, met inbegrip 

van het verslag, bij jaarabonnement: 
Tarief 

1.72.3.1 indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis e 37,86 
1.7.2.32" indien dit per post wordt toegezonden C 71,51 
1.7.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verstrekken van: 
1.7.3.1 een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): 

1.7.3.1.1 per bladzijde 60,37 
1.7.3.12 voor een geheel exemplaar C 22,57 
1.7.32 een afschrift van de Bouwverordening: 

1.7.32.1 per bladzijde 6 0,37 

Hoofds tuk 8 Vastgoedinformatie 
Tarief 

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

1.82.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie 
gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen C1129 

1.82.3 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste l id, van de 
Monumentenwet 1988 e n,29 

1.8.2.4 het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van 
de Monumentenwet 1988 e 11,29 

1.8.2.5 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste l id, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van 
een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste l id, 
onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen e 11,29 

1.8.3 De tarieven voor het verstrekken van informatie namens het Kadaster zijn de tarieven 
zoals genoemd in de Regeling tarieven Kadaster 
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Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
Tarief 

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

1.9.1 tot het verkrijgen van een 

verklaring omtrent het gedrag; 

het bedrag zoals die voor deze dienst geregeld is in 
de laatst vastgestelde Regeling leges en afdracht 
vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor 
natuurlijke personen en rechtspersonen, dat 
uitvoering geeft aan artikel 39, tweede l id, van de Wet 
Justitiële gegevens. 

1.9.2 tot het Nederlanderschap de tarieven zoals deze zijn vastgesteld in het meest 
recente Tussentijds Bericht Nationaliteiten, dat 
uitvoering geeft aan artikel 9, eerste l id van het Besluit 
optie ennaturalisatiegelden2002 

1.9.3 tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn 012,46 

1.9.4 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 6 5,12 

1.9.5 tot het waarmerken van een kopie van een officieel stuk (diploma's en dergelijke) C 5,12 

1.9.6 voor het verstrekken van een bewijs van Nederlandschap, geen reispapier 
zijnde Ĉ 10,65 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 
Tarief 

1.10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen van 
een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer 
inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die 
nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet elders in deze 
verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan 
wel in andere rechtsregels zijn genoemd: 
voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 15 minuten 
Bovenstaande geldt niet voor archiefbescheiden ouder dan twintig jaar 

6 21,78 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 
Tarief 

1.11 

1.11.1 

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

tot het verkrijgen van een huisvestings vergunning als bedoeld in artikel 7, 
eerste l id, van de Huisvestingswet 6 16,77 

1.11.2 voor een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.5.1. van de 
Huisvestingsverordening gemeente Waterland 2005 6 32,54 

1.11.3 tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking 
van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, 
eerste l id, onderdeel a, van de Huisvestingswet C 16,77 

1.11.4 tot het verkrijgen van een vergurining tot omzetting van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonniimte als bedoeld in artikel 30, eerste 
l id, onderdeel c, van de Huisvestingswet 6 16,77 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 
Tarief 

1.12 

1.12.1 

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

tot het verkrijgen van een vergvrnning tot tijdelijke verhuur van leegstaande 
woomwnte als bedoeld in artikel 15, eerste l id, van de Leegstandwet 6 16,77 

1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als 
bedoeld in artikel 15, vijfde l id, van de Leegstandwet 6 16,77 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 
Tarief 

1.13 

1.13.1 

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

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente 
gegarandeerde hypothecaire geldlening e 96,82 
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Hoofdstuk 14 Gereserveerd 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 
Tarief 

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

1.15.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet 6 24,31 

1.15.2 tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing e 12,13 

Hoofds tuk 16 Kansspelen 
Tarief 

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het Ín behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een aanwezigheids vergunning als bedoeld in artikel 30b van de 
Wet op de kansspelen: 

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 6 56,50 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten 
voor de eerste kansspelautomaat e 56,50 

1.16.1.2 

en voor iedere volgende kansspelautomaat e 34,--

1.16.1.3 

1.16.1.4 

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 
langer of gelijk aan vier jaar of voor onbepaalde tijd 
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vengiinning geldt voor een 
periode langer of gelijk aan vier jaar of voor onbepaalde ti jd, voor de eerste 
kansspelautomaat 

e 226,50 
1.16.1.3 

1.16.1.4 

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 
langer of gelijk aan vier jaar of voor onbepaalde tijd 
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vengiinning geldt voor een 
periode langer of gelijk aan vier jaar of voor onbepaalde ti jd, voor de eerste 
kansspelautomaat 6226,50 

1.16.1.3 

1.16.1.4 

en voor iedere volgende kansspelautomaat 6 136,-

Tarief 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 
kansspelen (loteriiverguJining) ^ 24,36 

1.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een 
speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke 
verordening 6 741,94 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie 
Tarief 

1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze 
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van 
de Telecommunicatiewet 6 126,89 

1.18.2 Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt: 

1.18.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, 
andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk 
verhoogd met 6 629,03 

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

1.18.3 indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 
melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken. 

1.18.4 Het tarief bedoeld in onderdeel 18.1.1 wordt verminderd met de van de melder 
verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband 
met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vemiindering niet 
minder dan nihil kan bedragen. 
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Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 
Tarief 

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

1.19.1 Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeertekens 1990, voor zover de aanvraag niet valt onder artikel 
1.19.2.1 van deze tabel; 

1.19.1.1 inrij-ontheffing Marken voor 1 dag, verkrijgbaar bij parkeerwachter of 
gemeentehuis C5,90 

1.19.1.2 Overige ontheffingen C 21,04 

1.19.1.3 Tot het verlenen van ontheffing ak bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor-en 
direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten İ 29,53 

1.19.1.4 Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het 
Voertuigreglement 6 29,53 

1.19.1.5 Tot het verlenen van overige ontheffingen op grond van de 
Wegenverkeers wetgeving C 21,04 

1.19.2.1 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 6 94,66 

1.19.2.2 tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart ter 
vervanging van een versleten of geheel of ten dele onleesbare kaart 6 35,97 

1.19.2.3 Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het kunnen vaststellen of 
betrokkene recht heeft op een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij 
het verloren gaan of teniet gaan, daarbij gelet op artikel 52 l id 3 besluit 
algemene bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) ĉ 35,97 

1.19.2.4 Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het kunnen vaststellen of 
betrokkene recht heeft op een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij het 
verloren gaan of teniet gaan, daarbij gelet op artikel 52 l id 3 besluit algemene 
bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB), indien binnen 12 maanden na 
afgifte van de gehandicapten parkeerkaart dat ter vervanging dient van een 
eerder verloren gaan of tenietgegane kaart, bedraagt 
Bij toepassingvan 1.19.2.4 wordt hst tarief genoemd onder 1.19.2.3 niet toegepast 

ê 63,76 

1.19.2.5 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 
29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) C 94,92 

1.19.2.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verklaring 
van geen bezwaar voor ballonvaart- of een helikopteropstijging of -landing 
op een niet-aangewezen luchtvaartterrein, op grond van de Luchtvaartwet e 223,60 

1.19.3 De leges bedragen voor het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats: e 121,29 

1.19.3.1 De leges bedragen voor het wijzigen van het kentekenbord C 36,92 

Hoofdstuk 20 Diversen 
Tarief 

120.1 

1.20.1.1 

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

tot het verkrijgen van een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordenin 
Waterland ( A P V ) als bedoeld in; 

Ŝ 

1.20.1.1.1 

"ŨO.1.1.2"" 

artikel 2.6. l id 4 van de APV Waterland (verspreiden van gedrukte stukken) 

artikel 2.9a, l id 3 van de APV Waterland (straatartiest) 

C 45,14 

C30J2 

1.20.1.1.3 

1.20.1.1.4 

artikel 2.23b l id 2 van de APV Waterland (bromfietsen, motorvoertuigen op 
het ijs) 
artikel 2.30, kd 1 van de APV Waterland (afwijking sluitingstijden voor 
zover betrekking hebbend op een aanvraag) 

e 30,12 

C 30,12 

1.20.1.1.5 artikel 2.45 van de APV Waterland (betreden plantsoenen) e 30,12 

1.20.1.1.6 artikel 2.46 l id 2 van de APV Waterland (bootjes op de wal) e 30,12 
0 Í.2C.1.1.7 artikel 2.60, l id 3 van de APV Waterland (houden van hinderlijke of 

schadelijke dieren) e 45,14 



Tarief 
1.20.1.1.8 

1.20.1.1.9 

artikel 2.64, l id 5 van de APV Waterland (bijen) 

artikel 2.67 l id 2 van de APV Waterland (verplichtingen m.b.t. verkoopregister) 

6 30,12 

6 30,12 

1.20.1.1.10 artikel 3.7, l id l a van de APV Waterland (tijdelijke afwijking sluitingstijden 
voor zover betrekking hebbend op een aanvraag) e 60,22 

1.20.1.1.11 artikel 4.6, l id 2 van de APV Waterland (overige geluidshinder) 645,14 

120.1.1.12 " artikel 12, lid 3 van de Bomenverordening Waterland 2010 (bestrijding boomziekten) 6 45,14 

1.20.1.1.13 artikel 5.2, l id 4 van de APV Waterland (parkeren van voertuigen van 
autobedrijf e.d) 6 300,60 

1.20.1.1.14 artikel 5.3, l id 2 van de APV Waterland (te koop aanbieden van voertuigen) 6 60,22 

1.20.1.1.15 artikel 5.6, l id 2 van de APV Waterland (caravans e.d.) 645,14 

1.20.1.1.16 artikel 5.7, l id 2 van de APV Waterland (parkeren van reclamevoertuigen) 6 60,22 

1.20.1.1.17 artikel 5.8, l id 4 van de APV Waterland (parkeren van grote voertuigen) 6 60,22 

1.20.1.1.18 artikel 5.11, l id 3 van de APV Waterland (aantasting groenvoorziening door 
voertuigen) 6 60,22 

1.20.1.1.19 artikel 5.34, l id 3 van de APV Waterland (verbod vuur te stoken) 6 60,22 

1.20.1.1.20 artikel 5.36, l id 3 van de APV Waterland (verboden plaatsen mb.t . 
verstrooien van as) 6 6022 

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

1.20.2.1 tot het verkrijgen van een vergiinning op basis van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Waterland ( A P V ) als bedoeld in; 

1.202.1.1 artikel 2.10a, l id 1 van de APV Waterland (bruikbaarheid van de weg) 6 6022 

120.2.1.2 artikel 2.9b, l id 1 van de APV Waterland (filmopnamen) 6 188,16 

1.20.2.1.3 artikel 228a, l id 5 van de APV Waterland (exploitatievergurrráng 
horecabedrijf) 6 131,21 

1.20.2.1.4 

1.20.2.1.5 

artikel 2.72, van de APV Waterland (ter beschikking stellen van vuurwerk) 

artikel 5.13, l id 1 van de APV Waterland (inzamelen van geld of goederen) 

6 45,14 

6 30,12 

1202.1.6 artikel 5.15, l id 1 van de APV Waterland (venten e.d.) geldig voor één dag 6 5,59 

1.20.2.1.6.1 artikel 5.15, l id 1 van de APV Waterland (venten e.d.) geldig gedurende meer 
dan één dag 6 45,14 

120.2.1.7 artikel 5.18, l id 1 van de APV Waterland (standplaatsen) 645,14 

1.20.2.1.8 artikel 5.24, l id 1 van de APV Waterland (voorwerpen op, in of boven 
openbaar water) 6 60,22 

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

van: 

1.20.3.1 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of i n een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 

120.3.1.1 per pagina op papier van A4-formaat zwart/wit afgedrukt 6 0,37 

per pagina op papier van A3-formaat zwart/wit afgedrukt 6 0,74 

120.3.1.3 per pagina op papier van A4-formaat kleur afgedrukt 6 1,11 

1.20.3.1.4 per pagina op papier van A3-formaat kleur afgedrukt 61,59 

1.20.3.2 kaarten, te&ningen en dergelijke, al dan niet behorend bij de in onderdeel 1.1. 
genoemde stukken, dan wel kopieën of Hchtdrukken daarvan, voor zover daarvoor niet 
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 

1.2C.3.2.1 
J V U U L , learning, ui ucigrnjisc. _ _ 
op papier van A4-formaat zwart/wit afgedrukt niet op schaal C 15,82 

120.322 op papier van A3-fonĩiaat zwart/wit afgedrukt 6 19,20 

120.3.2.3 op papier van A2-formaat zwart/wit afgedrukt 6 21,47 

1.20.3.2.4 op papier van Al-formaat zwart/wit afgedrukt 6 24,83 

120.32.5 op papier van A0-formaat zwart/wit afgedrukt 6 27,11 

1.20.3.2.6 meerkosten afdruk op calque 6 15,82 1 
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Tarief 

1.20.4 Voor toezending, van door een belanghebbende gevraagde inlichtingen, vergxinning e.d. 
is boven de in deze verordening genoemde leges tevens de onderstaande tarieven 
verschuldigd: 

1.20.4.1 voor stukken met een totaal gewicht van 0 tot 20 gram «0,53 

1.20.4.2 voor stukken met een totaal gewicht van 20 tot 50 gram C 1,11 

1.20.4.3 ' voor stukken met een totaal gewicht van 50 tot 100 gram 61,42 

1.20.4.4 voor stukken met een totaal gewicht van 100 tot 250 gram 61,95 

1.20.4.5 voor stukken met een totaal gewicht van 250 tot 500 gram 6 2,79 

1.20.4.6 voor stukken met een totaal gewicht van 500 tot 3.000 gram 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

6 3,69 

6 15,03 

1.20.5 

voor stukken met een totaal gewicht van 500 tot 3.000 gram 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

6 3,69 

6 15,03 



Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving ļ omgevingsvergunning 

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

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
l id, van de Uniforme Aaxninistratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en van technische installatiewerken 2012 (UÄV), voor het uit te 
voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, 
de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk door zekwerkzaarnheid geschieden wordt in deze titel 
onder aanlegkosten verstaan; de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden 
waarop de aanvraag betreWdng heeft; 

2.1.1.2 bouwkosten: 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 
l i d van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad N E N 2631, uitgave 1979, 
of zoals dit normblad laatstekjk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.3 

2.1.2 

Wabo: Wet algemene bepalingen orngevingsrecht. 

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

2.1.3 I n 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. 

Hoofds tuk 2 Voorover leg/beoordel ing conceptaanvraag 
Tarief 

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

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie van de 
haalbaarheid van een voorgenomen project in het kader van de Wabo: 
plus, 
van de bouwkosten indien de aanvraag betrekking heeft op het gebruiken 
van gronden of bouwwerken in strijd met een ruimtelijk plan als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste l id, onder c, van de Wabo, 
met een maximum van: 

e 204,62 
0,40/0 

6 2.241,28 
2.2.2 o m beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevmgsvergunning: 

plus, 
van de bouwkosten indien de conceptaanvraag betrekking heeft op het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een ruimtelijk plan als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, onder c, van de Wabo, 
met een maximum van: 

Ĉ 204,62 
0,4 7o 

6 2.241,28 
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Hoofds tuk 3 Omgevingsvergunning 
Tarief 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
omgevmgsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges 
voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel 
of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de 
verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig 
het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. I n afwijking van 
de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een 
legesbedrag worden gevorderd. 

2.3.1 Bouwactivi tei ten 

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevmgsvergurining betrekking heeft op het 
bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, onder a, van 
de Wabo, bedraagt het tarief: 
van de bouwkosten, met een rninimum van: 

2,57o 
6204,62 

2.3.1.2 Welstandstoets 

6 53,79 
0,4oZo 

62.953,22 

20oZo 

6 292,16 

2.3.1.2.1 

2.3.1.2.2 

2.3.1.3 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien 
voor een bouwplan het advies van een Wektandscornmissie wordt gevraagd 
plus 
van de bouwkosten, met een maximum van: 
Indien een bouwplan verschillende malen in voornoemde commissie moet 
worden behandeld, worden voor iedere extra bespreking de leges uit 2.3.1.2.1 
steeds met 
verhoogd 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 
een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 

6 53,79 
0,4oZo 

62.953,22 

20oZo 

6 292,16 

Het tarief in 2.3.1.3 wordt verhoogd met het eventuele bedrag dat een 
externe adviseur de gemeente in rekening brengt. 
Achteraf ingediende aanvraag 

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de bouwactiviteit: 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges SOo/o 

2.3.2 Aanle gac t ivi teiten 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
aanlegactiviteit ak bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, onder b, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 
van de aanlegkosten, met een minimum van: 

2,40/0 

6 204,62 

2.3.3 Planologisch str i jd ig gebruik waarbi j tevens sprake is van een 
bouwactivi tei t 

2.3.3.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een ruimtelijk plan als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is 
van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
indien artikel 2.12, eerste l id, onder a, onder P, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 
van het op grond van onderdeel 2.3,1.1 verschuldigde bedrag met een 
minimum van: 

10 7o 

İ 105,47 
2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste l id, onder a, onder 2 0, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking ak bedoeld in bijlage I I van het 
Bor): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 
minimum van: 

10 Wá 

6 105,47 
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Tarief 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 D, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking, waarbij een Goede Ruimtelijke 
Onderbouwing noodzakelijk is): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 

25 0/0 

minimum van: 0 2.109,-
2.3.3.4 indien anikel 2.12, tweede l id, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

afwijking): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 
minimum van: 

25 0A 

0 421,89 
2.3.3.5 indien anikel 2.12, eerste l id, onder b, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van exploitatieplan): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 

25 

minimum van: e 105,47 
2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens anikel 4.1, derde l i d van de 
Wet ruimtelijke ordening en anikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 

25 0Zo 

minimum van: C 105,47 
2.3.3.7 '~ indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens anikel 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): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 

250/0 

minimum van: 0 105,47 
2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van voorbereiclingsbesluit): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een 

25 0Zo 

minimum van: 0 105,47 
2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbi j geen sprake is van een 

bouwact iv i te i t 
Indien de aanvraag om een omgevmgs vergunning betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet 
tevens sprake is van een bouwactiviteit ak bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste l id, onder a, onder l c , van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): C 321,69 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 0 , van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking ak bedoeld in Bijlage I I van het 
Bor): 0 321,69 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 0 , van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking): 0 2.151,63 

23.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 
afwijking) C 875,42 

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan): 0 321,69 

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met 
de regek die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde l id, van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
provinciale regelgeving) bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld 

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met 
de regek die zijn gesteld krachtens anikel 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) bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting 
die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld 
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Tarief 

2.3.4.8 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.4.6 of 2.3.4.7 is uitgebracht, wordt een aanvraag 
in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk 
is ingetrokken 

2.3.4.9 indien artikel 2.12, eerste l id, onder d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit): Ě 321,69 

Tarief 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

Indien de aanvraag om een onigevmgsvergunning betrekking heeft op het in 
gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveilig 
gebruik (voorheen gebruilsvergurining) als bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, 
onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor: 

2.3.5.1 inrichtingen met een oppervlakte tot en met 100 m 2 Ĉ 506,26 
2.3.5.2 inrichtingen met een oppervlakte van > 100 m 2 en ŭ 500 m 2 ê 506,26 

-l- vanaf 100 m 2 01,29/nv 

2.3.5.3 inrichtingen met een oppervlakte van > 500 m 2 en ŭ 1.000 m
2 Ê 1.02226 

-l- vanaf 500 m 2 e 1,01/m
2 

2.3.5.4 inrichtingen met een oppervlakte van > 1.000 m
2 en ś, 2.000 m 2 e 1.52726 

lvanaf 1.000 m 2 Ĉ 0,68/m
2 

2.3.5.5 inrichtingen met een oppervlakte van meer dan 2.000 m 2 02.207,26 
+ vanaf 2.000 m 2 

0 0,40/m
2 

Oppervlakte is gebruìksoppervlakte van de inrichting ais bedoeld in NEN 2580 (hoogte boven 
vloerpeilè 1,50 m 2 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten 

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op 
enige wijze wijzigen van een monument met betxekking tot een beschermd 
monument ak bedoeld in artikel 2.1, eerste l id, onder f, van de Wabo 
(rijksmonument), of op een activiteit ak bedoeld in artikel 2.2, eerste l id, 
onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale 
verordening (provinciaal monument) of de gemeentelijke 
Erfgoedverordening (gemeentelijk monument) aangewezen monument, 
waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 8 van die 
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt 
het tarief: 

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
0,8

o

Zo rijksmonument: 0,8
o

Zo 

van de bouwkosten met een minimum van "1Í204,62~ 
2.3.6.1.2 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

provinciaal of gemeentelijk monument: 
van de bouwkosten met een rruriimum van 

0,67o 
0 204,62 
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Tarief 

2.3.6.1.3 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een 
wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 0 161,37 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevmgsvergiinning betrekking heeft op het 
slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste l id, onder h, van de Wabo, op het slopen van een 
bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke 
Erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 
2.2, eerste l id, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale 
verorckning of artikel 16 van die gemeentelijke verordening een vergurining 
of ontheffing k verekt, bedraagt het tarief: 0161,37 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-
of dorpsgezicht 

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergurining betrekking heeft op het 
slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een besternmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidings besluit is bepaald, bedoeld in anikel 
2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,bedraagt het tarief: 
Aanleggen of veranderen weg 

0204,62 

2.3.8 Indien de aanvraag om een omgevirigsvergunning betrekking heeft op het 
aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van 
een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening 
of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing k verekt, ak bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 0 204,62 

2.3.9 Uitweg/ inrit 

2.3.10 

Indien de aanvraag om een omgevmgsvergunning betrekking heeft op het 
maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg 
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of 
artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergurining of 
ontheffing is verekt, als bedoeld in artikel 2.2, eerste l id, aanhef en onder e, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 
Kappen 

0 204,62 

Indien de aanvraag om een omgevmgsvergunning betrelddng heeft op het 
vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling 
in een provinciale verordening of artikel 2.1 van de Bomenverordening 
Waterland 2010 een vergurining of ontheffing k verekt, ak bedoeld in artikel 
22, eerste l id, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 0 204,62 

2.3.11 Opslag van roerende zaken 

2.3.11.1 

Indien de aanvraag om een omgevmgsvergurining betrekking heeft op de 
opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, 
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een 
vergurining of ontheffing k verekt, bedraagt het tarief: 
indien de activiteit bestaat uit het daar opsiaan van roerende zaken, bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid, onder j , van de Wabo: 0 204,62 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het ak eigenaar, beperkt gerechtigde of gebraiker 
van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken 
worden opgeslagen, bedoeld in anikel 2.2, eerste lid, onder k van de Wabo: 0 204,62 

15 



Tarief 

2.3.12 Projecten o f handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevmgsvergumiing betrekking heeft op 
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenk of voor de dieren of 
planten, ak bedoeld in artikel 16, eerste l id, van de Natuurbeschermingswet 
1998 bedraagt het tarief: 6 161,37 

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevmgsvergimriing betrekking heeft op het 
realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en 
soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste l id, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: ĉ 161,37 

2.3.13 Handel ingen i n het kader van de Flora- en Faunawet 

Indien de aanvraag om een omgevmgsvergunning betrekking heeft op een 
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde l id, van de Flora- en 
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief e 161,37 

2.3.14 Andere activiteiten 

2.3.14.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, ak bedoeld 
in artikel 2.1, eerste l id, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: Ĉ 161,37 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed 
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, ak bedoeld in artikel 2.2, tweede l id, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: e 161,37 

2.3.14.2.1 ak het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze 
tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is ak 
de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevmgsvergunning. Ak de 
activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder 
omgevmgsvergunriing bedraagt het tarief: e 161,37 

2.3.14.2.2 ak het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
on^evingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester en wethouders k opgesteld. 
Indien een begroting ak bedoeld in de eerste volzin k uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennk is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. e 161,37 

2.3.15 Omgevingsvergunning i n twee fasen 

Indien de aanvraag om een omgevmgsvergunning op verzoek in twee fasen 
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste l id, van de Wabo, bedraagt het 
tarief: 

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

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

2.3.16 Beoordeling bodemrapport 

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

2.3.16.1 voor de beoordeling van een miüeukundig bodemrapport C 290,05 

2.3.162 

2.3.17 

voor de beoordeling van een archeologkch bodemrapport 0290,05 2.3.162 

2.3.17 Advies 
f 2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen 
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag 
of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 
omgevmgsvergunning: 0 290,05 

Het tarief i n 2.3.17.1 wordt verhoogd met het eventuele bedrag dat een 
externe advkeur de gemeente in rekening brengt. 

2.3.18 

273.18.1 

Verklaring van geen bedenkingen 2.3.18 

273.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van 
bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen 
moet afgeven voordat de omgevrngsvergurining kan worden verleend, ak 
bedoeld in artikel 2.27, eerste l id, van de Wabo: 

2.3.18.1.1 Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: Ĉ 161,37 

2.3.18.1.2 Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 
bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevmgsveigurining aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van burgemeester en wethouders k opgesteld. 

2.3.18.1.3 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 
aanvrager ter kennk k gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk k 
ingetrokken. 

Hoofdstuk 4 Vermindering 
'tarief 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een 
aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als 
bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking 
heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de 
conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het 
in behandeling nemen van de aanvraag om de orrigevingsvergunning 
bedoeld in hoofdstuk 3. Deze vermindering geldt alleen ak de aanvraag 
binnen 1 jaar na een positieve afdoening van het vooroverleg dan wel de 
conceptaanvraag wordt ingediend en de omgevingsvergunning kan worden 
verleend zonder dat een nieuwe of aanvullende ruimtelijke afweging 
noodzakelijk k. Ook geldt de vermindering als aanvrager voor zijn ongewij

zigd project een zogenaamde 'postzegel bestemmingsplan' procedure kiest. 
2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergiirining betreldring heeft op meer 

dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met 
iiitzondering van het legesdeel in verband met het bouwen van een 
bouwwerk, adviezen of verklaringen van geen bedenkingen ak bedoeld in de 
onderdelen 2.3.11, 2.3.17 en 2.3.18. De veiTnindering bedraagt: 

2.42.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 10
 0Zo 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

2.422 bij 10 tot 15 activiteiten: 15 7o 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 20 7o 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges. 



Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
Tarief 

2.5.1 Terugĩaaĵ als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevmgsvergiirining voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten, ak bedoeld in de onderdelen 2.3.1,2.3.2,2.3.6 en 2.3.7, 
intrekt terwijl deze reeds in behandeling k genomen door de gemeente, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt: 

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na 
het i n behandeling nemen ervan 507o 

2.5.1.1 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aaiviteit 
verschuldigde leges, doch tenminste 
in relrening gebracht. 

e 118,13 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling 
nemen ervan 2570 

2.5.1.2 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges doch teriminste 
in referring gebracht 

C 204,62 

2.5.2 Teruggaaf ak gevolg van het weigeren van een omgevmgsvergurining voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

2.5.2.1 Als de gemeente een omgevmgsvergurining voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten ak bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1,2.3.2, 2.3.6 of 2.3,7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf 
van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 25 7o 

2.5.2.1 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, doch tenminste 
in refening gebracht 

C 204,62 

2.5.2.2 

2.5.3 

Ondereen weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een 
vernietiging van de beschikking waarbij de vergurining k verleend bij 
rechterlijke uitspraak 

2.5.2.2 

2.5.3 Geen teruggaaf leges deel het bouwen van een bouwwerk, advies of 
verklaring van geen bedenkingen 

2.5.3.1 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.11,2.3.17 en 
2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend 

2.5.4 Indien een overeenkomst voor een project hier aanleiding toe geeft bestaat 
de mogelijkheid om de leges als bedoeld in artikel 2.3.3.3,2.3.3.6,2.3.3.7 en 
artikel 2.3.4.3,2.3,4,6 en 2.3.4.7 te verrekenen 

Hoofds tuk 6 In t rekk ing omgevingsvergunning 
2.6 vervallen 

Hoofds tuk 7 Wijz ig ingjomgevingsvergunning als gevolg van wi jz ig ing project 
Tarief 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
wijziging van een omgevingsvergunning ak gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 

Ě 215,16 

2.7.1 Indien een bouwplan door aanvrager zodanig wordt gewijzigd, dat een 
nieuwe beoordeling aan het Bouwbesluit k vereist, worden voor iedere extra 
beoordeling de leges uit artikel 2.3.1.1 steeds met 
verhoogd. 

157o 



Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 
Tarief 

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening «4.301,15 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen van een bestemmingsplan ak bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder 
a en b, van de Wet ruimtelijke ordening «4.301,15 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding 
2.9 vervallen 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 
Tarief 

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde beschikking: « 204,62 



Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 
Tarief 

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van; 

3 4 4 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet 6 849,05 

3.1.2 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een 
openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke 
verordening el.03 8,90 

3.1.3 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor 
een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede l id, van de 
Algemene plaatselijke verordening 6 60,22 

3.1.4 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, 
vierde l id, van de Drank- en Horecawet 6 47,46 

3.1.5 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 6 112,86 

3.1.6 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld i n artikel 30a, 
tweede l id, van de Drank- en Horecawet C 112,86 

3.1.7 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ak bedoeld in artikel 35 van 
de Drank- en Horecawet 6 50,62 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Tarief 

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergiiririing voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 
2.25a, eerste l id, van de Algemene plaatselijke verordening 
{evenementenvergunriing), 6 45,14 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor 
het organkeren van een snuffeìmarkt ak bedoeld in artikel 5.23, l i d l van de 
Algemene plaatselijke verordening 6 6022 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedriļven 
Tarief 

-

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

3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergiinning ak 
bedoeld in artikel 3.4 eerste l id, van de Algemene plaatselijke verordening. 

-

3.3.1.1 voor een seks inrichting eĩ.337,38 

3.3.2 wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een 
wijziging van het beheer in een seksiniichting of escortbedrijf, ak bedoeld in 
artikel 3.15. tweede l id van de Algemene plaatsekjke verordening: 

3.3.2.1 voor een seksinrichting 6290,05 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 
Tarief 

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een spĽtsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de 
Hukvestingswet 6 16,67 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 
3.5 vervallen 

2 d 



Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 
3.6 vervallen 

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

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 

C 81,32 beschikking C 81,32 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 19 december 2013. 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 

drs. E DiikMPM mw. L.M.F3.G Wagenaar-Kroon 
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Gemeen ŕ e V v ^ v T E R L A N D 

Nr:22314 

Tarieventabel 2014 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de 
Verordening lijkbezorgingsrechten Waterland 2013 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 
1.1 Voor het verlenen van het uits luitend recht 

voor een periode van 20 jaar wordt geheven: 
1.1.1 voor een particulier graf 61.845,75 
1.1.2 voor een particulier kindergraf (012 jaar) C 914,6 5 
1.1.3 voor een particulier urnengraf 6 503,65 
1.1.4 voor een particuliere urnenkelder C 865,20 

1.2 Voor het verlenen van een recht tot gebruik van een ruimte 
voor een periode van 20 jaar wordt geheven: 

12.1 voor een algemeen graf C 1.012,50 

1.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in 1.1 
voor een periode van 10 jaar wordt geheven: 

1.3.1 voor een particulier graf C 914,65 
1.3.2 voor een particuüer Irindergraf (012 jaar) ĉ 459,40 
1.3.3 voor een particulier urnengraf ĉ 252,35 
1.3.4 voor een particuliere urnenkelder ĉ 447,00 

1.4 Voor het inschrijven of overboeken van een graf of urnenkelder 
in een daartoe bestemd regkter wordt geheven: E 18,60 

Hoofdstuk 2 Begraven 
2.1 Voor het begraven van een l i jk wordt geheven: 
2.1.1 voor een persoon van 0 tot 12 jaar 6 274,00 
2.1.2 voor een persoon van 12 jaar of ouder ë 564,45 

2.2 Voor het begraven op zaterdag wordt het recht 
bedoeld in 2.1 verhoogd met: « 115,35 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven: 
3.1.1 in een urnengraf of particulier graf C 241,00 
3.1.2 in een urnenkelder 6 120,50 

3.2 Voor het doen verstrooien van as van een overledene 
op de verstrooiingsplaats of een particulier graf wordt geheven: C 179,25 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud 
4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben 

van grafbedekking wordt geheven: C 20,85 

4.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden 
van de begraafplaats en de grafruimte, daaronder niet begrepen 
het onderhoud van de grafbedekking, wordt geheven 
per grafruimte per jaar: 

4.2.1 voor een graf zonder grafbedekking 
4.2.2 voor een graf met grafbedeHdng 

E 25,50 
e 30,65 



4.3 De rechten bedoeld in onderdeel 4.2 kunnen 
worden afgekocht door voldoening van een bedrag 
bepaald volgens onderstaande tabel: ( rekenrente 50

7o) 

Aantal Bedrag zonder 
jaren grafbedeldîing 

1 25,50 

2 49,79 

3 72,91 

4 94,94 

5 115,92 

6 135,90 

7 154,93 

8 173,05 

9 190,31 

10 206,75 

Bedrag met 
grafbedekking 

30,65 

59,84 

87,64 

114,12 

139,33 

163,35 

186,22 

208,00 

228,75 

248,50 

Aantal Bedrag zonder 
jaren grafbedekking 

11 222,40 

12 237,31 

13 251,51 

14 264,04 

15 277,92 

16 290,18 

17 301,86 

18 312,99 

19 323,58 

20 333,68 

4.4 Voor het geplaatst hebben van een standaard gedenkplaatje 
op het monument bij de verstrooiingsplaats 
voor een periode van 10 jaar wordt geheven: 

4.5 Voor het verlengen van het recht ak bedoeld onder 4.4 
voor een periode van 10 jaar wordt geheven: 

4.6 Voor het wegnemen en weer terugplaatsen 
van een gedenksteen wordt geheven: 

Bedrag met 
ĵrafbedelddng 

267,32 

285,24 

302,31 

318,56 

334,04 

348,79 

362,83 

37620 

388,94 

401,07 

e 139,05 

Ĉ 112,25 

e 115,10 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing 
5.1 De kosten voor het schouwen van een l i jk en het afgeven 

van een verklaring van overlijden bij een natuurlijke danwel 
nietnatuurlijke dood, welke door de gemeentelijke lijkschouwer 
of arts bij de gemeente worden gedeclareerd komen geheel voor 
rekening van de opdrachtgever tot begraven of cremeren van 
de in de gemeente overledene. 

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen 
6.1 Voor het opgraven van een l i jk wordt geheven: 6 714,80 

6.2 Voor het na opgraven opnieuw begraven 
in hetzelfde graf wordt geheven: C 177,15 

6.3 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven: 
6.3.1 uit een umengraf of particulier graf C 246,30 
6.3.2 uit een urnenkelder C 123,15 

6.4 Voor het na opgraven of verwijderen terugplaatsen van de asbus wordt geheven: 
6.4.1 in hetzelfde umengraf of particulier graf C 163,55 
6.4.2 in dezelfde umenkelder ĉ 81,80 

6.5 Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van 
de rechthebbende wordt geheven: 

6.5.1 direct voorafgaand aan een bijzetting in dit graf 6 401,70 
6.5.2 op een ander moment ĉ 607,70 



6.6 Voor het ruimen en na ruiming van een graf bijeen brengen 
van de overblijfselen van een lijk voor crematie 
of herbegraven wordt geheven: C 911,55 

6.7 Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden 
van een asbus al of niet met een urn voor herbegraven of 
verstrooiing elders wordt geheven: « 51,50 

Hoofdstuk 7 Overige diensten 
7.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven: 
7.1.1 voor het gebruik van de gemeentelijke klok 
7.1.2 voor het luiden door de gemeentelijke ambtenaar 

7.2 Voor het gebruik van een baar wordt geheven: 

7.3 Voor het gebruik van een doodskleed wordt geheven: 

6 18,00 
e 42,25 

e 16,45 

6 8,45 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 19 december 2013. 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 

D i j k M P M mw. L.M.B.C Wagenaar-Kroon 
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Gem eente^ĩAT E R L AN D 

Nr. 223-15 

Tarieventabel 2014 behorende bij artikel 5 van de Verordening Precariobelasting 2013 

A. Algemeen tarief voor gebruik gemeentegrond of -water 
Voor het gebruik van gemeentegrond of -water op enige andere wijze dan vermeld in deze of andere 
verordening/ tabel: 
1. p e r m

2 per dag 6 0,75 
2. p e r m

2 per week 6 2,45 
3. per m 2 per maand 6 7,25 
4. p e r m

2 per jaar 6 74,90 

B. Bouw-, sloop- en onderhoudswerk 
Voor het innemen van grond voor het plaatsen van keten, werktuigen, steigers, en andere 
materialen ten behoeve van bouw- en andere werken van tijdelijke aard: 
Oppervlakte kosten kosten kosten kosten 

per dag per week per maand per jaar 
tot io m 2 e 4,10 e 11,75 e 35,30 e 282,20 
tot 20 m 2 e 5,85 6 17,60 6 53,00 6 423,60 
tot 100 m 2 Ĉ 23,50 6 70,55 C 211,55 6 1.692,30 
vanaf 100 m 2 6 53,00 6 158,90 6 476,15 6 3.809,80 

Onder oppervlakte wordt verstaan het geprojecteerde oppervlak op de grond 

C. Kramen, kiosken, wagens, tenten, automaten e.d. 
Voor het hebben van kramen, kiosken, wagens, tenten, automaten e.d. voor de verkoop van 
waren/consumpties, behalve voor het innemen van een standplaats op de marktterreinen gedurende 
de uren dat aldaar markt wordt gehouden: 
1. per m 2 per dag 
2. p e r m

2 per week 
3. per m 2 per maand 
4. p e r m

2 per jaar 
maximumbedrag 

D. Septictanks, beer- of vetvangputten, etc. 
Voor het hebben in openbare gemeentegrond van een septictank, 
beer- of vetvangput, bak of andere verzamelplaats van 
afvaktoffen, per septictank, per jaar 6 8,85 

E . Motorbrandstofinstallaties, tanks, pompinstallaties 
Voor het hebben van een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, 
lucht of water 
1. per aftappunt- met toebehoren- voor motorbrandstof per jaar ĉ 36,75 
2. per aftappunt -met toebehoren- voor lucht of water per jaar 6 12,25 
3. per vulput per jaar C 7,75 
4. voor tanks voor het bewaren van motorbrandstoffen, olie e.d.: 

a. kleiner dan 5.000 liter per stuk, per jaar ĉ 18,55 
b. van 5.000 liter of meer, per stuk, per jaar 6 36,75 

6 1,25 
t 4,55 
C 13,45 
6 132,45 
6 1.486,65 

l 



F. Zonneschermen, markiezen, luifels, balkons, erkers etc. 
Voor het hebben van een zonnescherm of markies etc, tenzij aanwezig boven een terras als bedoeld 
in H., per m 2 per jaan 
1. niet voorzien van reclame of opschrift 6 4,20 
2. met reclame of opsclirift 

6 8,55 
G. Borden, uithangborden, lichtbakken, reclame(borden), (licht)reclame 

Voor het hebben boven openbare gemeentegrond of -water of tegen een gevel van: 
1. a. een bord tot en met 1 m 2 per stuk, per maand 6 1,70 

b. een bord groter dan 1 m 2 per stuk, per maand C 3,15 
2. een uithangbord of -teken, letterkast of opschrift 

letterreclame, reclamekastje of -vitrine, spiegelreflexbord of 
een dergelijk voorwerp met een oppervlakte: 

a. tot 1 m 2 per stuk, per maand É 1,70 

b. 1 m 2 of groter, per stuk, per maand I 3,15 
3. Indien een van de objecten, genoemd onder G. 1 tot en met 2, 

verlicht k of van een verlichting k voorzien via een 
ingebouwde of dkecte verlichting, worden deze tarieven verdubbeld. 

H. Terrassen, rijwielrekken, tochtschermen 
Voor het innemen van openbare gemeentegrond ten behoeve van 
cafés, restaurants, lunchrooms, winkek en dergelijke inrichtingen, 
ter uitoefening van het bedrijf, tot het plaatsen van stoelen, 
tafek, banken, windschermen, rijwielrekken, bloempotten 
of -bakken, per m 2 per jaar ĉ 5,30 

I. Het plaatsen van een afsluiting 
Indien ak gevolg van het plaatsen van voorwerpen of het gebruik van 
gemeentegrond of -water tevens een voor de openbare dienst 
bestemde (water)weg voor het verkeer wordt afgesloten, wordt 
naast de onder rubriek A vermelde bedragen geheven, 
per afsluiting per dag C 60,60 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 19 december 2013. 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitt 

Dijk MPM mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
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