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Titel 'l

Hoofdstuk 1

1 1.1

1112

Semeente

ijkerk

1

1a

Algemene dienstverlening

Burgerlijke stand
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of een registratie van
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk:
ln het stadhuis
op maandag om 09.00 uur en om 09.30 uur
een eenvoudig huwelijk tweewekelijks op donderdag afwisselend om 10.30-
'12.00 uurof 15 30-17.00 uur
op maandag tot en met vrijdag op hele uren tussen 10.00 uur en 17.00 uur

op maandag tot en met vrijdag op hele uren tussen 17.00 uur en 20.00 uur
op zaterdag op hele uren tussen 10.00 uur en 20.00 uur

Kleooerman. de Roode Schuur en De Salentein):
op maandag tot en met vrijdag tussen í 0 00 uur en 17.00 uur
op maandag tot en met vrijdag tussen 17 00 uur en 20.00 uur
op zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur
oo een incidentele locatie:
op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur
op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur
op zaterdag tussen 10 00 en 20 00 uur
Het tarief als bedoeld in 1.'l .1 wordt, indien een of meer gemeenteambtenaren
moeten worden
ingeschakeld als getuige, per ingeschakelde ambtenaar verhoogd met:
Het tarieÍ bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering
een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering
Voor het kalligraferen van een trouwboekje als hierboven bedoeld, wordt de
kostprijs in rekening gebracht na voorafgaande prijsopgaaf.
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand,
voor ieder daaraan besteed kwartier
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 Legesbesluit akten burgerlijke stand

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen geldt het maximum
tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit
paspoortgelden.
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1
(zakenpaspoort) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6, tweede
lid, van het Besluit paspoortgelden.
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) geldt het tarief zoals dat is opgenomen
in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspooígelden.
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een
aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, van de Paspoortwet maximum tarief zoals dat is opgenomen in
artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspooígelden:
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1 .2.1.3 alsmede in
1.2.2 worden bij een versnelde uitreiking vermeerderd met het tarieí zoals
dat is opgenomen in artikel 6, eerste lid, van het Besluit paspoortgelden

€ 0,00
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Hoofdstuk 3
1.3.1

1.3.2

1.3 3

Hoofdstuk 4
1.4.1

gemeente

Nijkerk

1 4.2
1421
143

1.4.4
1.4.4.1
1.4.5

Rijbewijzen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximum tarief
zoals dat landelijk is vastgesteld en bekend is gemaakt in de Staatscourant.
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in de ministeriële
Regel ing spoed proced ure aígift e rijbewijzen toeslag spoed.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
voor de afgifte van een aanvraagformulier ter verkrijging van een verklaring
van geschiktheid, het bedrag zoals dat is opgenomen in het door het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarievenovezicht.

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen
í.4.3 en 1.4 4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens
omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden
geraadpleegd
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen
in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Het tarieí voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
ln afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarieÍ voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als
bedoeld in artikel 17, tweede lid,
van het Besluit basisregistratie personen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie,
voor ieder daaraan besteed kwartier

Overige publiekszaken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: het tarief zoals dat
is opgenomen in de ministeriële Regeling vergoeding verklaring omtrent het
gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.
(vervallen)
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,25

€ 8,25

€ 2,75

€ 19,65

1 4.6

Hooídstuk 5
Gereserveerd

Hoofdstuk 6
Vervallen

HooÍdstuk 7
Gereserveerd

Hoofdstuk 8
Gereserveerd

Hoofdstuk 9
19
1.9.1

92
93

1

1

Hoofdstukl0 Gemeentearchief
1 10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
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1.10.2

Hoofdstuk 1 I
1 .11
111 1

Hoofdstuk í2
1.12
1.12.1

1.12 2

1123

Hoofdstuk í3
Gereserveerd

Hoofdstuk 14
vervallen

Hoofdstuk 15
Gereserveerd

Hoofdstuk 16
1.'16 1

1.16 2

Hoofdstuk 17
1 .17.1

gemeente

Nijkerk
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van digitale kopieën van alle in het archief aanwezige
omgevingsvergunningen betreffende één bepaald perceel:

Huisvestingswet 20í4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van
de Huisvestingswet 20'14 en art 4 en 5 van de Huisvestingsverordening
2019:

Leegstandwet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte als bedoeld in
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als
bedoeld in
artikel 15, vijÍde lid, van de Leegstandwet
lndien aanvragen als bedoeld in de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig
worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een
school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde
leges slechts eenmaal geheven.
Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor
sloop of renovatie waarvoor gelijktildig aanvragen worden ingediend.

Kansspelen
De tarieven voor het in behandeling nemen van een
aanwezigheidsvergunning voor een oÍ meer kansspelautomaten zijn de
tarieven als bedoeld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.
Het tarieÍ voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning als bedoeld
in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) bedraagt

Kabels en leidingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tr,ldstip en wijze
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van
de Telecommunicatiewet, oí een melding of instemmingsbesluit als bedoeld
in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Nijkerk,
aÍhankelijk van de totale lengte van de aan te leggen of te wijzigen kabels en
leidingen:
bij een lengte tot en met 25 meter :

bij een lengte vanaí 25 meter tot en met 250 meter:
bij een lengte vanaf 250 meter tot en met 1500 meter:

€

€

€ 12.15

€ 11,75

c 72,80

72,80

36,40

€ 25,50

€ 216,75
€ 342,38
€ 380,50

1 .17 1.1

117 12
117 13
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gemeente

Nijkerk

1172

1.17.3

1.17.4

1 17.5

Hoofdstuk í8
1.18
1.18.1

1.18 2

1.17.1.4
1.',t7.1.5
1.17 1.6

1.18.2.1
1.18.2.2
1.18.2.3

1.19.2
1.19.2.1

bij een lengte vanaf 1500 meter tot en met 5000 meter:
bij een lengte vanaf 5000 meter, voor elke strekkende meter:
Klein werk met een lengte tot 25 m

Als met betrekking tot een melding of aangevraagd instemmingsbesluit
overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder, al dan
niet met andere beheerders van openbare grond of overige
belanghebbenden, wordt het tarief ,

bedoeld in 1.17.1 .1 tot en met 1.17.1 .5, per overleg verhoogd met:

lndien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden
in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief bedoeld in 1.17.1.1 tot en
mel 1 17.1.5, per lasgat verhoogd met

Als met betrekking tot een melding of aanvraag als bedoeld in 1.17.1 ,

ondezoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief, bedoeld
in 1.17.1.í tot en met 1.17 1.5, verhoogd met het bedrag van de vooraígaand
aan het in behandeling nemen van de melding of aanvraag aan de indiener
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

lndien een begroting als bedoeld in 1.17.4 is uitgebracht, wordt een melding
of aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding
of aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Verkeer en vervoer
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing van burgemeester en wethouders op
grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994
(wedstrijden op de weg)

tot het verkrijgen van een ontheffing van burgemeester en wethouders op
grond van een regeling als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet
'1994 (verkeersregels en voertuigeisen):
geldig voor maximaal één dag:
geldig voor onbepaalde tijd:
noodzakelijk voor het kunnen bereiken van een woning, bedrijf of daarbij
behorende parkeerplaats in een voetgangersgebied of een gebied
waar een geslotenverklaring geldt:
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel
49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)

Diversen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere,
in deze titel niet benoemde beschikking:
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van aÍschriften, fotokopieén, printer- of plotterafdrukken
van stukken of bestanden, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarieí is opgenomen per pagina op papier:

€ 477,90
€ 0,10

€ 93,50

€ 390,00

€ 104,00

€ 77,75

8,20
38.00

Kosteloos

€ 51,00

€
€

1 .1 8.3

Hoofdstuk í9
1 .1 9.1

8t073269
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Nijkerk
19 2.1 'l

19.2.1.2
19 2.1 3

in formaat A4 oÍ kleiner
in formaat A3
groter dan 43

0
0
I

€
€
€

35
35
00
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Titel2

Hoofdstuk í
2.1.1
2111

2.1.1.2

gemeente

ijkerk

2.1.1.3
2.1.2

Omgevingsvergunningen

Begri psomschrijvi ngen
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanleokosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste
lid, van Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van techn ische installatiewerk en 20 1 2 (U AV 2O1 2, Stcí. 20 1 2,
1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming
van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. lndien de werken
of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelÍwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.
bouwkosten:
het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto
inhoud van het bouwwerk conform het (online) rekenprogramma
"Basisbedragen Gebouwen" van het Nederlands Bouwkosten lnstituut. Voor
bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van
normatieve bouwkosten worden de opgegeven bouwkosten gehanteerd,
exclusief omzetbelasting, tenzij dit bedrag overduidelijk onjuist is. ln dat
geval wordt een raming gedaan op basis van het Normblad 2699 (NEN
2699:2017), of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. lndien
het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelÍwerkzaamheid 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
Om de hoogte van de bouwleges te bepalen moeten de bouwkosten per
bouwwerk berekend worden. lndien het bouwen geheel of gedeelteli,jk met
hergebruik van materialen plaatsvindt, wordt bij het bepalen van de
bouwkosten uitgegaan van de prijs die aan een derde in het economische
verkeer zou moeten worden betaald voor nieuwe materialen. Voor het
bepalen van de bouwkosten is de datum van indiening van de aanvraag
leidend.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
ln deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als bij oÍ krachtens de Wabo bedoeld
ln 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 wettelijke voorschrift bedoeld.

Vooroverleg en principeplan (toets haalbaarheid)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
houden van vooroverleg:
waarbij een initiatief oÍ bouwplan globaal ambtelijk wordt getoetst aan het
bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand:
Het tarieÍ bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeplan met
een toets aan de haalbaarheid, waarbij in ieder geval sprake is van een
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, een uitwerkingsplicht, een
wijzigingsbevoegdheid of herziening van het bestemmingsplan:

2.1.3

Hoofdstuk 2
2.2

2.2.1

2.2.2
€ 100,00

€ 2.400,00
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Hoofdstuk 3
2.3

gemeente

ijkerk

2.3.1
2.3.1.1

Omgevingsvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges
voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de
verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het
bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. ln afwijking van de
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd. Het vastgestelde percentage voor de
bouwkosten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. en voor het
minimumtarief als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1.1 is voor 50o/o

toegerekend aan de planologische toets, voot 40o/o aan de
bouwtechnische toets en voor 10o/o ö0n de toets welstand.

Bouwactiviteiten
lndien 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, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:
3,20o/o van de bouwkosten, met een minimum van
indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:
plus 2,49o/o van het bedrag waarmee de bouwkosten € 200.000 te boven gaan.
indien de bouwkosten € 500.000 tot € '1 .000.000 bedragen:
plus 2,39% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.0000 te boven gaan.
indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:
plus 2,260/o van het bedrag waarmee de bouwkosten € I 000.000 te boven
gaan.
indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:
plus 2,21o/o van het bedrag waarmee de bouwkosten € 2.000.000 te boven gaan
indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:
plus 2,00% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000 te boven gaan
met een maximum van € 175.000,-

ln afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1 .1 .6
bedraagt het tarief voor een afzonderlijke aanvraag omgevrngsvergunnrng voor
een tijdelijke woon-unit:

ln aíwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 .1 .1 tot en met 2.3.1 .1 .6
bedraagt het tarief voor een kleine wijziging van een verleende
omgevrngsvergunnrng:

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 .1 en 2.3.4.2. bedraagt het
tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na
aanvang van gebruik en/of gereedkomen van de bouwactiviteit dan wel tijdens
de behandeling van de aanvraag met de bouw c,q. het gebruik wordt
aangevangen: 50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Aanleoactiviteiten
lndien 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:

2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

2.31 1 4

€ 184,00
€ 7.046,00

€ 15.267,00

€28 417,O0

€ 53.286,00

€126.079,00

€ 184,00

€ r84,00

2.3.1.1 5

2.3.1.1 6

2.3.1.1.7

2.3.1.1.8

2.3.1.2

2.3.2

t073269

€ 385,00
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2.3.3 gereserveerd

2.3.4.1

gemeente

ijkerk

2.3.4.1.1

2.3.4.1.2

2.3.4.1.3

Planoloqisch striidio qebruik (met bouwactiviteit)
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 bedraagt het tarief , indien
de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarbij tevens sprake is
van een bouwactiviteit:
indien artikel 2.12, eersle lid, onder a, onder '1o, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2 12, eersle lid, onder a, onder 20, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking)
indien artikel 2.12, eersle lid, onder a, onder 30, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is
opgesteld

indien artikel 2.12, eersle lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eersle lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eersle lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast
(afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):

Planolooisch striidio qebruik (zonder bouwactiviteit)
lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarbij
geen sprake is van een bouwactiviteit:
indien artikel 2.12, eersle lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.'12, eerste lid, onder a, onder 2",van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):
ln afwijking van 2.3.4.2 I en 2.3 4.2.2 bedraagt het tarief ten behoeve van het
oÍganrseren
van een evenement van minder dan drie dagen:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking): het bedrag van de voorafgaand aan het In behandeling
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is
opgesteld

indien artikel 2.'12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan ):
indien de aanvraag een p@ect van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.'l , derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving):

€ 257,50

€ 257,50

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€. 257,50

€ 257,50

€ 257,50

€ 76,15

€ 515,00

2.3.4.1.4

23.415

2.3.4.1.6

2.3.4.1.7

2.3.4.2

2.3.4.2.1

2.3.4.2.2

2.3 4.2.2a

2.3.4 2 3

2 3.4.2.4

2 3.4.2.5

1073269

€ 515,00
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2 3.4.2 6

2.3.6
2.3.6.1

237

2.3I

2 3.9

2 3.10

gemeente

ijkerk

2.3.4.2.7

2.3.5 eid
235.1
lndien 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 een basisbedrag plus een toeslag, per oppervlaktecategorie, op basis
van de tabel

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

lndien 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, of op een activiteit als bedoeld in arlikel 2.2,
eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de
Erfgoedverordening aangewezen monument, waaryoor op grond van die
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Gereserveerd

Aanleqoen of veranderen weq
lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een
weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, aanheÍ en eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief:

Uitweo/inrit
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het maken, hebben, veranderen oÍ veranderen van het gebruik van een
uitweg waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening Nijkerk
2003 een vergunning is vereist, als bedoeld in
arlikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Kaooen
lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening Nijkerk een
vergunning of ontheffing vereist, als bedoeld in
arlikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€

€

515,00

257,50

€ 275,00

€ 385,00

€ 76,15

Categorie gebruiksoppervlakte
overeenkomstig
NEN 2580, in m'z

Tarief,
basisbedrag

Tarief,
toeslag per m2

1 0 Um 100 € 402,00
2 101 Um 500 € 264,00 € 1,30
3 501 Um 2.000 € 687,00 € 0,50
4 2.00í Um 5.000 € 1.428,00 € 0,15
5 5.001 Um 50.000 € 1.957,00 € 0,05
6 meer dan 50.00'1 € 4.074,00 € 0,01

1073269

€ 76,15
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2.3.11 gereserveerd

2.3.12

2.313

2 3.14

2.3.',t4.1

2.314.2

2.3.14.2.1
2.3 14.2 2

2315

2 3.15.1

2 3.',t5.2

gemeente

Nijkerk

(beschermino van een Natura 2000-oebied)
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2 2aa, aanhe'í en onder a, van het
Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten :

vermeerderd met de leges die door de provincie aan de gemeente in rekening
worden gebracht

soorten)
lndien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het
Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hooÍdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen
bedoelde activiteiten:
vermeerderd met de leges die door de provincie aan de gemeente in rekening
worden gebracht

Andere activiteiten
lndien 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, als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder i,

van de Wabo, bedraagt het tarief:
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de Íysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid,
van de Wabo, bedraagt het tarief:
- als het een gemeentelijke verordening betreft:
- als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

lndien de aanvraag om een omgevingsvergunning op vezoek in twee fasen
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste
Íase betrekking heeft;
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

€ 257,50

€ 257,50

€ 257,50

€ 257,50
€ 515,00

1073269 t4
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gemeente

ijkerk

2.3.16 Beoordelinq raooorten van derden

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit hooÍdstuk bedraagt
het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag een rapport van derden wordt beoordeeld:
Voor elk te beoordelen rapport:

2.3.17 Advies

2.3.17.1

2 3.17.2

2.318

2.3.181

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daaíoe 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 omgevingsvergunning:
het bedrag van de vooraÍgaand 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.
lndien een begroting als bedoeld in 2.3.17 .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

Verklarino van qeen bedenkinqen

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, eersle lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
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 en omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders
is opgesteld.
lndien 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 kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftehjk is ingetrokken.

Vermindering
lndien volgend op vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2 1 binnen een jaar,
voor hetzelÍde plan een aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling
wordt genomen, bestaat aanspraak op vermindering van de leges met het op
grond van anikel 2.2.1 betaalde bedrag.

Teruggaaf
Teruooaaf als oevolo van intrekkino aanvraao omoevinosvergunninq
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 ,2.3.2,2.3.6 en 2.3.8

€ 257,50

€ 515,002.3.18.1.1
2 3.18.1 2

2.3 18 2

Hoofdstuk 4
2 4.1

Hoofdstuk 5
2.5.1

t073269 15
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2.5.2

2.5.3

2.5.4

intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Minimaal
blijft een bedrag van € 184,00 verschuldigd

De teruggaaÍ bedraagt 50 %
van het legesbedrag, indien de aanvraag binnen 4 weken na indiening van
de aanvraag wordt ingetrokken

De teruggaaf bedraagt 40 % indien de aanvraag binnen 8 weken na
indiening van de aanvraag wordt ingetrokken

De teruggaaf bedraagt 30 % indien de aanvraag na 8 weken na indiening
van de aanvraag wordt ingetrokken.

Teruooaaf als oevolo van intrekkino verleende omoevinqsverounnino
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel
2.3.1 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag is ingediend binnen
12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen
gebruik is gemaakt.
De teruggaaf bedraagt
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van
is verschuldigd.

Teruqoaaf als oevolo van buiten behandelinq laten aanvraao om
omoevrnosverounnrno
Als de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel
2 3.1, buiten behandeling stelt omdat de aanvrager, nadat hij daartoe
schriítelijk in de gelegenheid is gesteld, niet oÍ niet volledig aan de
indieningsvereisten heeft voldaan, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges
met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijít:

Teruooaaf als oevolo van weioerino omqevinqsverounnino
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1
weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt
van de op grond van die onderdelen voor de betrefÍende activiteit
verschuldigde leges, met dien verstande dat ten minste een bedrag van
is verschuldigd

2.5 5 Een bedrag minder dan € 184,00 wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 6
Gereserveerd

Hooídstuk 7
Gereserveerd

gemeente

30Yo

€ 184,00

80%

€ 184,00

2OYo

€ 184,00

N kerk
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Hoofdstuk 8
2 8.1

2.82

2 8.21

2.8.2.2

2.8.3

2.8.3.1

2 8.3.2

2.8 4

Hoofdstuk 9
Gereserveerd

Hoofdstuk 10
2.10

gemeente

kerk
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Een verzoek om advies omtrent een herziening of wijziging van een
bestemmingsplan voor ieder daaraan besteed kwartier,
met uitzondering van het eerste kwartier:
indien het advies wordt gevolgd door een procedure als bedoeld in onderdeel
2.8.2 oÍ 2.8.3 worden de geheven leges voor de advisering verrekend met de
daar vermelde leges dan wel met de kosten, bedoeld in onderdeel 2.8.5

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 (Wro):
indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 8 van de Wro: het bedrag van
de vooraÍgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de
aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3.9 van de Wro: 20% van het op
grond van 2.8.2.1 gemelde bedrag.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:
indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 9a, lid 1, van de Wro: het
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag
aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3.9a, lid 2, van de Wro2Oo/o
van het op grond van 2.8.3 '1 gemelde bedrag

De heffing van de leges, genoemd in de onderdelen 2.8.2.1 en 2.8 3.1 bli1ft
achterwege voor diensten waarvan de kosten krachtens een overeenkomst
of krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden
verhaald.

In deze titel niet genoemde beschikking
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€. 21,00

€ 184,00

r073269 L7
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Hoofdstuk 1

3.1
3.1.1

gemeente

kerk
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Horeca
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen an:
een aanvraag tot het verlenen van een vergunnrng op grond van
artikel 3 van de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het verlenen van een vergunnrng tot het exploiteren van een
openbare inrichting als bedoeld in aíikel 2.3.1 .2, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4,
vierde lid, van de Drank- en Horecawet
een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,
tweede lid, van de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Drank- en Horecawet

€ 181 ,00
3.1.2

3 í.3

3.1 4
3.'1.5

3.1.6

€

€
€

€

€

65,50

65,50
65,50

65,50

26,00

€ 73,2s

Hoofdstuk 2
3.2.1

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.3

Hoofdstuk 3
3.3
3 3.1

Organiseren evenementen of markten
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder evenement: een
evenement zoals omschreven in arl 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Nijkerk 2003.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in art. 2 2.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke
Verordening Nilkerk (evenementenvergunning) voor het organiseren van een
evenement:
Voor een evenement categorie A, zoals bedoeld in het Evenementenbeleid
Nijkerk 2020, vastgesteld op 7 juli 2O2O
Voor een evenement categorie B, zoals bedoeld in het Evenementenbeleid
Nijkerk 2020, vastgesteld op 7 juli 2020
Voor een evenement categorie C, zoals bedoeld in het Evenementenbeleid
Nijkerk 2020, vastgesteld op 7 juli2020

ln afwijking van 3.2.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van
een aanvraag om een evenementenvergunning door een niet-commerciele
vereniging of stichting:

Prostitutiebedrijven
Het tarieí bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als
bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening,
anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging
van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4.2
van de Algemene plaatselijke verordening:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

Standplaatsen op gemeentegrond
Van de houder van een vergunning voor een standplaats als bedoeld in
artikel 5.2.3.'1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003

€ I 10,00
€ 145,00

€ 247,60
€ 247,60

€ 0,00

€ 985,25
€ 492,00

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.2

3.321
3 3.2.2

Hoofdstuk 4
gereserveerd

Hoofdstuk 5
3.5

L073269 18
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Hoofdstuk 6

3.6

Hoofdstuk 7
3.7

Behoort bij raadsbesluit van '12 novembet 2020, ff. 2020-075-A

de griffier,

mevrouw A. G. Verhoef-Franken

gemeente

ijkerk
worden over de oppervlakte van de standplaats waaryoor vergunning is
verleend de volgende rechten geheven:
bij een tijdsduur van meer dan 5 aaneengesloten uren, per m2 per dag:
br.1 een tijdstuur van ten hoogste 5 aaneengesloten uren, per m2 per dag

Camperplaatsen op gemeentegrond

Het tarief voor het gebruik maken van een camperplaats

aan de Watergoorweg bedraagt per nacht:

!n deze tite! niet genoemde beschikking
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
andere,
in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€
€

1,15
0,57

€ 7,50

€ 72,20

t073269 19


