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Gemeenteblad                                                                                         Elektronisch uitgegeven 

 

van de gemeente Tubbergen 
 
 
Jaargang: 2010   
Nummer:   21 
 
 
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2010 
2010, nr. I10.007572, tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de 
Legesverordening 2010 (eerste wijziging), in verband met de inwerkingtreding 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van 26 augustus 2010; 
  
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 11 van de 
Legesverordening 2010 en artikel 10.2 Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  
 
besluit vast te stellen de volgende verordening: 
 
Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2010 (1e wijziging). 
 
 Artikel I 
 
Titel 3 wordt vervangen door: 
 
“Titel 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE 

LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING   
    
 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving   
3.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:   
3.1.1.1 Bouwkosten:   
 De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), 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;   

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

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.   
3.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben   
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dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 
    
 Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag / 

schetsplan   
3.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   
3.2.1  om vooroverleg (niet zijnde activiteit kappen of milieu) in verband met 

het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het 
kader van de Wabo vergunbaar is: ..……………………………………... 

 
 

€  

 
 

186,00  
3.2.2  om beoordeling van een conceptaanvraag (niet zijnde activiteit kappen 

of milieu) om een omgevingsvergunning: .……………………..………… 
 

€ 
 

186,00 
3.2.3 tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op 

een, op basis ven genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een 
vergunning zou kunnen worden verleend    

3.2.3.1  indien de bouwkosten minder dan € 150.000,- bedragen: ……………... € 100,00 
3.2.3.2  indien de bouwkosten meer dan € 150.000,- bedragen: ..……………… € 350,00  
    
 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning   
3.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

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

    
 Bouwactiviteiten   
3.3.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: ...……………………………………………….. € 197,00 

 vermeerderd met: …………………………………………………………… € 22,40 
 per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--;    
 en ……………………………………………………………………………... € 16,70 
 per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 230.000,-- tot 

€ 455.000,--;    
 en: …………………………………………………………………………….. € 16,45 
 per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 455.000,-- tot 

€ 680.000,--;   
 en: ..…………………………………………………………………………... €  16,35  
 per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 680.000,--.   
 Extra welstandstoets   
3.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief: ...... €           46,50 
 indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde 

aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een 
nieuwe welstandstoets noodzakelijk is.   

 Beoordeling bodemrapport   
3.3.1.3  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief, 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:   

3.3.1.3.1  van een milieukundig bodemrapport ………………………………………  €           85,00 
3.3.1.3.2  van een archeologisch bodemrapport: …………………………………… €  85,00 
3.3.1.3.3  voor uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar 

de bodemgesteldheid: ……………………………………………………. € 85,00 
3.3.1.3.4 van een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999 naar 

de bodemgesteldheid:………………………………………………………. €  85,00 
 Kennisgeving ‘start bouw’ en ‘bouw gereed’   
3.3.1.4  Indien de kennisgevingen ‘start bouw’ en ‘bouw gereed’ binnen 14 

dagen na het begin c.q. het gereedkomen van de bouw schriftelijk 
 
 

50,00 
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€ 

worden gemeld bij cluster Toezicht en Handhaving, wordt een 
teruggaaf van: ..……………………………………………………………... 
per kennisgeving van de geheven leges bouwactiviteit verleend.    

 Achteraf ingediende aanvraag   
3.3.1.5   Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief: ... €  197,00  
 vermeerderd met: …………………………………………………………. € 22,40 
 per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 6.000,--, indien 

de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang 
of gereedkomen van de bouwactiviteit.   

 Beoordeling aanvullende gegevens    
€ 85,00  3.3.1.6   Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 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:    

 Beoordeling inpassingsplan (beplantingsplan)   
€ 220,00  3.3.1.7  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief :... 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag een inpassingsplan wordt beoordeeld   

    
3.3.2  Aanlegactiviteiten   
3.3.2.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van 
de Wabo, bedraagt het tarief: ..……………………………………………. €  358,00 

 Beoordeling bodemrapport   
3.3.2.2  Onderdeel 3.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking 

tot de in onderdeel 3.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 
3.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.     

    
 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 

bouw- of aanlegactiviteit   
3.3.3  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 
Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd 
het bepaalde in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.2    

3.3.3.1  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, 
van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken (binnenplanse afwijking): …………………………………… € 129,00 

3.3.3.2  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 
van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken (buitenplanse kleine afwijking): ...……………………………. €  1.715,00 

3.3.3.3  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken (buitenplanse afwijking): ……………………………………. €  4.890,00 

3.3.3.4  indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor 
een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking): ………………. € 1.715,00 

3.3.3.5  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de 
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of 
krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken, het 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsgunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.   

3.3.3.5.1 Indien een begroting als bedoeld in 3.3.3.5 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.   
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3.3.3.6  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de 
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is 
afgeweken het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag om een omgevingsgunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college 
van burgemeester en wethouders is opgesteld.   

3.3.3.6.1 Indien een begroting als bedoeld in 3.3.3.6 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.    

    
 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouw- of aanlegactiviteit   
3.3.4  Indiende aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 
Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:   

3.3.4.1  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, 
van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken (binnenplanse afwijking): ……………..……………………… € 129,00 

3.3.4.2  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 
van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken (buitenplanse kleine afwijking): …….……………………….. € 1.715,00 

3.3.4.3  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken (buitenplanse afwijking): ...……………………………………. €  4.890,00  

3.3.4.4  indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor 
een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking: ..……………….. €  1.715,00 

3.3.4.5  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de 
krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk 
provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken, het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld.    

3.3.4.5.1  Indien een begroting als bedoeld in 3.3.4.5 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.    

3.3.4.6  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de 
krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, 
onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken, 
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsgunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.   

3.3.4.6.1  indien een begroting als bedoeld in 3.3.4.6 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.    

3.3.4.7  indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken: ……………………. € 129,00 
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 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid   
3.3.5  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de 
Wabo, bedraagt het tarief:    

3.3.5.1  een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1, onderdeel a, van het 
Gebruiksbesluit voor zover daarin bedrijfsmatig of in het kader van 
verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 
personen:   

 a. van 11 tot en met 25 personen: …..……………………………………. € 1.086,00  
 b. van meer dan 25 personen: ..…………………………………………... € 1.730,00  
3.3.5.2  een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1, onderdeel b, van het 

Gebruiksbesluit voor zover daarin dagverblijf zal worden verschaft aan 
meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of; meer dan 10 lichamelijk 
of verstandelijk gehandicapte personen:   

  a. van 11 tot en met 25 personen: ......…………………………………… € 1.086,00  
 b. van meer dan 25 personen: ..…………………………………………... €  1.730,00 
    

 Activiteiten met betrekking tot monumenten   
3.3.6  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:   

3.3.6.1  voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van 
een beschermd monument: ……………...………………………………… € 615,00 

3.3.6.2  voor de toepassing van 3.3.6.1 wordt onder wijzigen niet begrepen het 
herstellen in vroege staat.    

    
 Sloopactiviteiten   
3.3.7.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: ………………………………………………………….. € 345,00 

3.3.7.2  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het slopen van een bouwwerk waarvoor ingevolge een provinciale 
verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning 
of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: ……………………………… € 345,00 

 Beoordeling bodemrapport   
3.3.7.3  Onderdeel 3.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking 

tot de in de onderdelen 3.3.7.1 of 3.3.7.2 bedoelde aanvraag, tenzij de 
onderdelen 3.3.1.3.2 of 3.3.2.2 zelf toepassing vinden.   

 Asbesthoudende materialen   
3.3.7.6  Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 3.3.7.1 of3.3.7.2 

bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag 
betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een 
asbesthoudend product aanwezig is: …………………………………….. € 85,00 

    
 Activiteiten met betrekking tot uitweg/inrit   
3.3.8  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van 
een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale 
verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:  €  143,00 

    
 Activiteit met betrekking tot kappen   
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3.3.9  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een 
bepaling in een provinciale verordening of kapverordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:    

 voor 1 tot en met 4 bomen: …......…………………………………………. €  50,00 
 voor 5 of meer bomen: ……………………………………………………... €  100,00 
  voor een houtwal: …………………………………………………………... € 200,00 
    
3.3.10 Projecten of handelingen in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998   
3.3.10.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen 
zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of 
voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: ……………………… €  85,00 

3.3.10.2  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor 
habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste 
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998: ……………………………….. € 85,00 

    
 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet   
3.3.11  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de 
Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: …………… € 85,00 

    
 Andere activiteiten   
3.3.12  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:   

3.3.12.1  behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: …………………………………………………. € 85,00 

3.3.12.2  behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening 
of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van 
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 
2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: ……………………… € 85,00 

3.3.12.3  als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond 
van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing 
verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning    

3.3.12.4  als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag 
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als 
bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag 
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.   

    
 Omgevingsvergunning in twee fasen   
3.3.13  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:   

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

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

    
 Advies   
 3.3.14.1  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene 
maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening 
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet 
uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, 
derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings- vergunning 
aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die 
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.    

3.3.14.2  Indien een begroting als bedoeld in 3.3.14.1 is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de 
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is. ingetrokken.   

    

 Verklaring van geen bedenkingen   

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

3.3.15.1.1  indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: ……………………………………………………………………… € 450,00 

3.3.15.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning 
aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die 
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   

 3.3.15.2  indien een begroting als bedoeld in 3.3.15.1.2 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.   

    
 Hoofdstuk 4 Vermindering   
3.4.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan 

door een aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een 
conceptaanvraag of schetsplan als bedoeld in hoofdstuk 3, 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 omgevingsvergunning bedoeld in 
hoofdstuk 3.   

    
 Hoofdstuk 5 Teruggaaf   
3.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

voor bouw- of sloopactiviteiten   
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor 

een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.7, intrekt 
terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.    
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 De teruggaaf bedraagt 70% van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit.    

  
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning 
voor bouw- of sloopactiviteiten   

3.5.2  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten 
als bedoeld in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.7, intrekt op aanvraag van 
de vergunninghouder en van de vergunning geen gebruik is gemaakt, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.  
De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit.   

 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning 
voor bouw- of sloopactiviteiten   

3.5.3  Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld 
in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.7 weigert, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges.  
De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde leges.   

 Minimumbedrag voor teruggaaf   
3.5.4  Een bedrag minder dan € 107,- wordt niet teruggegeven.   
 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen   
3.5.5  Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.3.14 en 

3.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.   
    
 Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van 

wijziging project   
3.6  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar 
de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: …….. € 57,00 

    
 Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten   
3.7  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   

3.7.1  om een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan (zgn. 
partieel plan): ………………………………………………………………... € 5.160,00 

3.7.2  om herziening van het bestemmingsplan: ……………………………….. € 5.160,00 
    

 Hoofdstuk 8 Sloopmelding   

3.8  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening: ….. € 35,00 

    

 Hoofdstuk 9 Reclamevergunning   

3.9 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 
4.7.2 van de A.P.V. (reclamevergunning) € 143,00 

    

 Hoofdstuk 10 Geluidhinder   

3.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor het verlenen voor een hogere grenswaarde, als 
bedoeld in de Wet geluidhinder € 358,00 

    
 Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking   
3.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: ……………… € 225,00” 
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Artikel II Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 
 
1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 
2 De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2010. 
3 De tariefbepalingen of onderdelen daarvan van Titel 3 van de tarieventabel zoals deze luidden 

voor de in het tweede lid bedoelde datum, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

4 Deze verordening kan worden aangehaald als “Eerste wijziging Legesverordening 2010”. 
 
Aldus besloten in de vergadering van het college 
van burgemeester en wethouders van Tubbergen van 7 september 2010. 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum van uitgifte: 22 september 2010 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen 
De secretaris,                     De burgemeester, 
drs. ing. G.B.J.Mensink,     mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 


