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Gevraagd besluit: 
Wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 per 1 januari 2023. Deze wijziging bestaat uit: 

a. de verhoging, waar mogelijk, van de legestarieven met het verwachte consumentenprijsindexcijfer
voor het jaar 2023, zijnde 2,4%;

b. de tekstuele wijziging van artikel 2.1.3 van de tarieventabel.

Inleiding: 
Teneinde de kwaliteit van de heffingsverordeningen van de provincie Utrecht en de toepassing ervan te garanderen 
worden deze sinds 2011 jaarlijks gecontroleerd. Bij deze controle is gebleken dat de Legesverordening provincie 
Utrecht 2018 per 1 januari 2023 moet worden geactualiseerd, ook indien de Omgevingswet per 1 januari 2023 nog 
niet in werking treedt. Actualisatie van de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2022, de 
Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 en de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 is 
niet noodzakelijk gebleken. 

Per de ingangsdatum van de Omgevingswet zullen de heffingsverordeningen nader worden geactualiseerd of 
vervangen. 

Juridische en andere relevante kaders: 
Legesverordening provincie Utrecht 2018 
Artikelen 143, 145, 220, 220a, 223 en 225 van de Provinciewet 

Argumentatie: 
Legesverordening provincie Utrecht 2018 
De tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2023 is in nauwe samenwerking met de 
betrokken domeinen, de RUD Utrecht en BIJ12 geactualiseerd. Daarnaast heeft aan de hand van een hiertoe in 
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2011 ontwikkeld rekenmodel controle plaatsgevonden van het voldoen aan de voorwaarde van maximaal 
kostendekkendheid zoals dit is bepaald in artikel 225 van de Provinciewet. Bij deze controle is eveneens rekening 
gehouden met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording per 1 januari 2017 waarin nadere 
bepalingen over de verantwoording van de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid zijn opgenomen. 
 
In het coalitieakkoord 2019-2023 is vastgelegd dat de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 
vanaf 1 januari 2020 jaarlijks worden geïndexeerd met de CBS-prijsindex. In dat kader zal worden voorgesteld de 
opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2023 te verhogen met de door het Centraal 
Planbureau verwachte nationale consumentenprijsindex (cpi) voor het aankomende jaar. Omdat in de afgelopen 
jaren de aanpassing van de legestarieven altijd is geconformeerd aan de indexering van de opcenten wordt nu 
voorgesteld de leges waar mogelijk te verhogen met de verwachte cpi en daarnaast waar nodig aan te passen aan 
de actualiteit, tenzij hierover afwijkend wordt besloten door Provinciale Staten. 
 
Verhoging tarieven per 1 januari 2023 
Aan de hand van het hiervoor genoemde rekenmodel wordt geïnventariseerd of wordt voldaan aan de voorwaarde 
van maximaal kostendekkendheid, dus dat het legestarief de feitelijke kosten voor het verstrekken van een dienst 
niet te boven gaat.  
Na toepassing van dit rekenmodel is gebleken dat binnen de tarieventabel de tarieven de feitelijke kosten niet te 
boven gaan en dat derhalve wordt voldaan aan de voorwaarde van maximaal kostendekkendheid. Het totaal van 
de verwachte opbrengst aan leges bedraagt voor het jaar 2023 67,9% van de verwachte kosten. Hierbij is er van 
uitgegaan dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 nog niet in werking is getreden. 
 
Nu uit de rekenmodellen blijkt dat de legestarieven lager liggen dan de feitelijke kosten die met het verlenen van de 
verschillende diensten worden gemaakt, is er ruimte om de tarieven te verhogen. De legestarieven zijn in het 
verleden altijd aangepast in lijn met de indexering van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. 
Daarom wordt nu ook voorgesteld de tarieven te verhogen conform de voorgestelde indexering van de opcenten, 
zijnde 2,4%, waarbij de bedragen zijn afgerond op veelheden van tien eurocent naar boven of beneden. 
 
De verhoging van 2,4% is gebaseerd op de door het Centraal Planbureau verwachte cpi voor het jaar 2023, zoals 
opgenomen in de kerngegevenstabel behorend bij het Centraal Economisch Plan 2022 en de Meicirculaire 
provinciefonds 2022. 
 
Verhoging van de leges tot maximaal kostendekkendheid zou op basis van het gemiddeld aantal opgelegde leges 
over de afgelopen drie jaar leiden tot een extra opbrengst van circa € 293.000. Een extra verhoging met enkele 
procenten levert een dermate lage extra opbrengst op dat er geen nut of noodzaak is de leges te verhogen met 
meer dan de voorgestelde indexering. 
 
Aanpassing tarieventabel anders dan trendmatig 
• Artikel 2.1.3, zijnde leges voor een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor het niet gekentekende 

langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 Regeling voertuigen). Met ingang van 1 januari 2022 is 
een wijziging doorgevoerd in de Wegenverkeerswet 1994 waarmee landbouwvoertuigen en mobiele voertuigen 
met beperkte snelheid kentekenplichtig zijn geworden. Om deze reden is de tekst van artikel 2.1.3 conform 
aangepast. 

• Artikel 5.1.4 en 5.1.8 tot en met 5.1.13, zijnde leges in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Deze leges worden niet verhoogd met de voorgestelde 2,4%. De reden hiervoor is dat deze 
tarieven zijn gebaseerd op afspraken met gemeenten, vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Wabo 
2010. Deze tarieven kunnen alleen worden aangepast als hierover in de toekomst met de betrokken partijen 
nieuwe afspraken worden gemaakt. 

• Artikel 7.4.1, zijnde leges voor de behandeling van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de 
verlening van een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wnb. Dit tarief wordt 
niet verhoogd met de voorgestelde 2,4%. De reden hiervoor is dat dit tarief is gebaseerd op een afspraak 
tussen de provincies en BIJ12, verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen om tegemoetkomingen in 



 

 3 van 26

faunaschade namens de provincie. Dit tarief kan alleen worden aangepast als hierover in de toekomst een 
nieuwe afspraak tussen provincies en BIJ12 wordt gemaakt. 

 
In de toelichting treft u een schematisch overzicht aan van de wijzigingen in de tarieventabel per 1 januari 2023 ten 
opzichte van de tarieventabel per 1 januari 2022. 
 
Overige heffingsverordeningen 
Van de navolgende heffingsverordeningen is gebleken dat actualisatie per 1 januari 2022 niet noodzakelijk is: 
• Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 (oorspronkelijk vastgesteld door Provinciale Staten 

d.d. 25 februari 2002 en gepubliceerd in Provinciaal Blad 2002/06; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 
oktober 2011 en gepubliceerd in Provinciaal Blad 2011/63); 

• Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 (oorspronkelijk vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 
31 oktober 2011 en gepubliceerd in Provinciaal Blad 2011/61; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 november 
2013 en gepubliceerd in Provinciaal Blad 2013/50); 

• Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 (oorspronkelijk vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 24 
maart 1999 en gepubliceerd in Provinciaal Blad 1999/10; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 december 2016 
en gepubliceerd in Provinciaal Blad 2017/47). 

 
Op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd, zal de Legesverordening per de ingangsdatum worden 
aangepast. Het gaat dan onder meer over aanpassing van de leges conform de Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 2022 en de invoering van leges voor milieubelastende activiteiten. Daarnaast dienen met de invoering van 
de Omgevingswet de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 en de 
Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 te worden vervangen. Een voorstel tot besluitvorming in 
deze volgt zodra de ingangsdatum van de Omgevingswet vast staat. 
 
Doelen en brede welvaart indicatoren: 
Doel is actualisatie van de leges- en heffingsverordeningen, waar nodig. 
 
Kijk ook door de Sociale bril: 
Bij de totstandkoming en opzet van de tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 voor 
het jaar 2023 is nadrukkelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid ervan voor alle mogelijke gebruikers. 
 
Participatie: 
Bij de totstandkoming van de geactualiseerde tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 
2018 zijn medewerkers van de domeinen Landelijke Leefomgeving, Stedelijke Leefomgeving, Mobiliteit en 
Bedrijfsvoering betrokken geweest. Daarnaast zijn de RUD Utrecht en BIJ12 hier eveneens bij betrokken. 
 
Financiële consequenties: 
Voorgesteld wordt om de tarieven voor de leges per 1 januari 2023 te verhogen met 2,4%, waarbij de bedragen zijn 
afgerond op veelheden van 10 eurocent naar boven of beneden. Deze verhoging is gebaseerd op het verwachte 
consumentenprijsindexcijfer voor het jaar 2023, zoals opgenomen in de kerngegevenstabel behorend bij het 
Centraal Economisch Plan 2022 en de Meicirculaire provinciefonds 2022. 
 
De raming van de verwachte inkomsten van provinciale belastingen en heffingen is opgenomen in de paragraaf 
Provinciale heffingen en belastingen in de Begroting 2023. Voor het jaar 2023 wordt een opbrengst aan leges 
verwacht van € 1,2 miljoen. Hierbij is ervan uitgegaan dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt. 
Mocht de Omgevingswet per een latere datum in werking treden, zal de verwachte opbrengst in de loop van 2023 
conform worden aangepast. 
 
Vervolg: 
Na besluitvorming zal publicatie van de vastgestelde verordening plaatsvinden in het Provinciaal Blad, waarna deze 
per 1 januari 2023 in werking treedt. 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Ontwerp-besluit 
 
 
Besluit op 14 december 2022 tot vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie 
Utrecht 2018 per 1 januari 2023. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 14 december 2022 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2022 met nummer 824C11CC, van afdeling BDV, team 
FN2. 
 
Overwegende dat: 
het noodzakelijk is de Legesverordening provincie Utrecht 2018 te wijzigen, omdat uit controle is gebleken dat de 
bij de verordening behorende tarieventabel actualisatie behoeft en omdat indexering van de legestarieven in lijn 
met de indexering van de opcenten, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2019-2023, wenselijk is; 
 
Besluit: 
1. De tarieventabel die behoort bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 wordt vervangen door de 

tarieventabel die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 

wordt geplaatst en geldt vanaf 1 januari 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Griffier, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 14 december 2022 met nr. 
824C11CC, tot wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 
 
ALGEMEEN BESTUUR 
 

1.1 Als bij het behandelen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning, ontheffing of 
gedoogbeschikking als bedoeld in deze tarieventabel 
publicatie van het (ontwerp)besluit moet plaatsvinden, kan 
het aldaar genoemde tarief per publicatie worden 
verhoogd met: 

 
 
 
 
 

€ 53,70 
1.2 Een beschikking van een provinciaal  bestuursorgaan op 

een aanvraag om een vergunning, verklaring van geen 
bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling of een 
andere beschikking krachtens een provinciale 
verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk 
voorschrift anders dan in deze tabel reeds is  genoemd 

 
 
 
 

 
€ 34,70 

1.3 Wijziging of verlenging van een vergunning, verklaring van 
geen bezwaar, toestemming, ontheffing of vrijstelling of 
beschikking krachtens een provinciale verordening, 
provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift 
bedoeld in artikel 1.2 van deze tarieventabel 

 
 
 

 
50% van het tarief dat 

geldt voor artikel 1.2 
 
VERKEER EN VERVOER 
 
Regeling voertuigen, Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) 
 

2.1.1 Een ontheffing of een wijziging krachtens 148 WVW 1994 
van het in artikel 10, eerste lid WVW 1994 genoemde 
verbod 

 
 

€ 67,70 
2.1.2 Indien voor de onder 2.1.1. bedoelde ontheffing ook een 

ontheffing in het kader van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 nodig is voor wat betreft 
verboden ex artikel 5 lid 1 en artikel 42 lid 2 en artikel 62 
voor wat betreft de borden C9, C12, C15, G11 en G12 

 
 
 

 
€ 27,10 

2.1.3 Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor het  
langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 
Regeling voertuigen) 

 
 

€ 34,70 
2.1.4 Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
 

€ 84,10 
 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake provinciale wegen 
 

2.2.1 Een vergunning uitwegen als bedoeld in artikel 4.10 lid 1 
van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
€ 618,90 

2.2.2 Een vergunning voor het veranderen van bermsloten 
langs provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.9 van de 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 

€ 412,50 
2.2.3.1 Een vergunning voor borden en vergelijkbare objecten in 

het beperkingengebied beheer provinciale wegen als 
bedoeld in artikel 4.12 lid 1 van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 

 
€ 184,40 
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2.2.3.2 Een vergunning voor duikers, goten, peilbuizen, 
afrasteringen en andere werken in het beperkingengebied 
beheer provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.11 lid 1 
van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 

 
€ 368,50 

2.2.4.1 Een vergunning voor het inrichten of hebben van een 
standplaats voor handel of bedrijf in het 
beperkingengebied beheer provinciale wegen als bedoeld 
in artikel 4.13 onder a van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 
 

€ 206,30 
2.2.4.2 Een vergunning voor het innemen of hebben van een 

verkooppunt voor het leveren van energie aan voertuigen 
of andere goederen in het beperkingengebied beheer 
provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.13 onder b van 
de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 

 
€ 2.245,40 

2.2.5 De wijziging van een vergunning van het gestelde in 
artikel 4.13 van de Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht voor: 

 
 

N.v.t. 
2.2.5 • een verkooppunt voor het leveren van energie 

aan voertuigen of andere goederen 
 

€ 428,80 
2.2.5 • een standplaats voor het bedrijven van handel € 107,20 

 
VAARWEGEN 
 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake vaarwegen 
 

3.1 Een vergunning voor: 
a.  het uitvoeren van een gestuurde boring als bedoeld in 

artikel 4.47 lid 1 onder b van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 

€ 76,60 
3.1 b.  het aanbrengen, hebben, veranderen of verwijderen 

van werken of objecten in het beperkingengebied 
vaarwegen als bedoeld in artikel 4.47 lid 1 onder b 
van de Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 

 
 
 
 

€ 191,80 
3.1 c.  het aanbrengen, hebben of veranderen van een 

ligplaats of afmeervoorziening in het 
beperkingengebied vaarwegen als bedoeld in artikel 
4.47 lid 1 onder c van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 
 

€ 447,40 
3.1 Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning 

(niet ten gevolge van een andere tenaamstelling) 
 

50% van € 447,40 
 
WATERHUISHOUDING 
 
Waterwet 
 

4.1.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub a 
van de Waterwet bij een hoeveelheid te onttrekken of te  
infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 m³) 

 
 

N.v.t. 
4.1.1 van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 8.042,60 alsmede    

€ 48,40 per 1.000 m³ 
boven 150.000 m³ 
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4.1.1 van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar € 12.896,10 alsmede  
€ 32,30 per 1.000 m³ 

boven 250.000 m³ 
4.1.1 van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 20.952,60 alsmede  

€ 17,00 per 1.000 m³ 
boven 500.000 m³ 

4.1.1 van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 29.427,10 alsmede  
€ 8,40 per 1.000 m³ 
boven 1.000.000 m³ 

4.1.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b 
van de Waterwet voor zover deze betreft 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie ten behoeve van 
de openbare drinkwatervoorziening (naar boven 
afgerond op 1.000 m³) 

 
 
 
 

N.v.t. 
4.1.2 van 1 t/m 10.000 m³ per jaar € 240,10 
4.1.2 van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar € 240,10 alsmede       

€ 63,00 per 1.000 m³ 
boven 10.000 m³ 

4.1.2 van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar € 2.804,60 alsmede     
€ 56,20 per 1.000 m³ 

boven 50.000 m³ 
4.1.2 van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 5.650,20 alsmede    

€ 48,40 per 1.000 m³ 
boven 100.000 m³ 

4.1.2 van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar € 12.896,10 alsmede   
€ 32,30 per 1.000 m³ 

boven 250.000 m³ 
4.1.2 van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 20.952,60 alsmede  

€ 17,00 per 1.000 m³ 
boven 500.000 m³ 

4.1.2 van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 29.427,10 alsmede       
€ 8,40 per 1.000 m³ 
boven 1.000.000 m³ 

4.1.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van 
de Waterwet voor zover deze betreft een 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. een 
bodemenergiesysteem 

 
 
 

Nihil 
4.1.4 Een vergunning als onder 4.1.1 en 4.1.2 bedoeld indien 

deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid te 
onttrekken of te infiltreren water 

 
 

een bedrag gelijk aan 
het verschil tussen het 

bedrag dat 
verschuldigd is voor 

de vergrote 
hoeveelheid en het 

reeds betaalde bedrag 
4.1.5 Het wijzigen van een vergunning als onder 4.1.1 en 4.1.2 

bedoeld anders dan in het onder 4.1.4 genoemde geval 
 

€ 119,80 
4.1.6 Indien aan een aanvraag de beoordeling van een 

milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden de 
rechten onder 4.1.1 t/m 4.1.3 of voor het wijzigen van 
een vergunning als bedoeld onder 4.1.4 verhoogd met 

 
 
 

€ 9.249,90 
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OMGEVINGSRECHT 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 

5.1.1 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 deze 

rubriek. In afwijking 
van de vorige volzin 

kan ook per activiteit, 
handeling of andere 

grondslag een 
legesbedrag worden 

gevorderd. 
5.1.2 Bouwkosten 

Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan de 
aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in 
paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve 
voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 
2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief 
omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2699, 
uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen 
of gewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 
5.1.3 Schetsplan 10% van het tarief dat 

zou voortvloeien uit 
onderdeel 5.1.4, indien 

sprake zou zijn van 
een aanvraag tot het 

verkrijgen van een 
vergunning voor het 

bouwen van een 
bouwwerk als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a, Wabo 

5.1.4 Bouwen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
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een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het 
bouwen van een bouwwerk: 

 
 

N.v.t. 
5.1.4 • Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of minder  € 200,00 vast tarief 

plus 2,50 % over de 
bouwkosten 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 bedragen, 
doch niet meer dan € 50.000 

 
€ 700,00 vast tarief 
plus 2,25 % van de 

bouwkosten boven de      
€ 20.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 bedragen, 
doch niet meer dan € 100.000 

 
€ 1.450,00 vast tarief 

plus 2,00 % van de 
bouwkosten boven de      

€ 50.000 
5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen, 

doch niet meer dan € 400.000 
 

€ 2.450,00 vast tarief 
plus 1,90 % van de 

bouwkosten boven de      
€ 100.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 400.000 bedragen, 
doch niet meer dan € 1.000.000 

 
€ 8.150,00 vast tarief 

plus 1,80 % van de 
bouwkosten boven de      

€ 400.000 
5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 

bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000 
 

€ 18.950,00 vast tarief 
plus 1,70 % van de 
bouwkosten boven 

de € 1.000.000 
5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 

bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000 
 

€ 88.950,00 vast tarief 
plus 0,25 % van de 

bouwkosten boven de      
€ 5.000.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 
bedragen 

 
€ 138.950,00  

vast  tarief   
5.1.5 Extra welstandstoets 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd in verband met 
een extra toetsing van welstandscriteria indien zich tijdens 
de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in 
het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets 
noodzakelijk is, met 

 
 
 
 
 
 
 
 

de kosten van de 
welstandscommissie 

volgens de op dat 
moment geldende 

tarievenstructuur van 
MooiSticht 
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5.1.6 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning 
voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een 
schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt 
genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van 
een schetsplan als bedoeld in onderdeel 5.1.3 verrekend 
met de leges voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het 
bouwen van het bouwwerk als bedoeld in onder 5.1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 
5.1.7 Omgevingsvergunning in twee fasen 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een 
omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 
2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de: 
a. eerste fase 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) 
waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt 
gedaan; 

b. tweede fase 
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) 
waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt 
gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 
5.1.8 Planologisch strijdig gebruik 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, Wabo 

 
 
 

€ 350,00 
5.1.9 Slopen bouwwerk 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het 
slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of 
voorbereidingsbesluit is bepaald 

 
 
 
 
 
 

€ 250,00 
5.1.10 Aanleg van een weg 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het 
aanleggen van een weg of het verandering aanbrengen in 
de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor 
tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder b, Wabo 

 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 
5.1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een 
bestemmingsplan, beheersverordening of 
voorbereidingsbesluit is bepaald 

 
 
 
 
 
 

€ 250,00 
5.1.12 Kappen 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
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een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het 
vellen of doen vellen van houtopstand 

 
 

Nihil 
5.1.13 Handelsreclame 

Het tarief bedraagt voor: 
 

N.v.t. 
5.1.13 a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 
2.2 eerste lid, onder h, van de Wabo voor het op of 
aan een onroerende zaak maken of voeren van 
handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, 
die zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats 

 
 
 
 
 
 
 

€ 100,00 
5.1.13 b. het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of 

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat op of aan die onroerende zaak 
handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met 
behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding 
in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een 
voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder i van de Wabo 

 
 
 
 
 
 
 

€ 100,00 
 
Ontgrondingenwet 
 

5.2.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet: 
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten 
in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³ 

 
 
 

€ 311,10 
5.2.1 2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 

gemeten in profiel van ontgraving van 
• 2.001 t/m 5.000 m³ 

 
 

€ 618,40 
5.2.1 • 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 

1.000m³) 
 

€ 618,40 
alsmede 
€ 88,90 

per 1.000 m³ boven 
5.000 m³ 

5.2.1 • 10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 
m³) 

 
€ 1.065,40 

alsmede 
€ 120,20 

per 1.000 m³ boven 
10.000 m³ 

5.2.1 • 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 
1.000 m³) 

 
€ 5.892,50 

alsmede 
€ 217,80 

per 1.000 m³ boven 
50.000 m³ 

5.2.1 • 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 
20.000 m³) 

 
€ 16.802,90 

alsmede 
€ 1.308,10 
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per 20.000 m³ boven 
100.000 m³ 

5.2.1 • 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op 
200.000 m³) 

 
€ 75.659,90 

alsmede 
€ 6.540,10 

per 200.000 m³ boven 
1.000.000 m³ 

5.2.2 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.2.1 bedoeld 
indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid 
af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van 
ontgraving 

 
 
 

een bedrag gelijk aan 
het verschil tussen het 

met toepassing van 
het bepaalde onder 
5.2.1 verschuldigde 

bedrag voor de 
vergrote hoeveelheid 

en het reeds betaalde 
bedrag 

5.2.3 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.2.1 bedoeld, 
anders dan in het onder 5.2.2 genoemde geval. 

 
€ 311,10 

 
RECREATIE EN NATUUR 
 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake natuur en landschap 
 

6.1 Een ontheffing als bedoeld in de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht en een wijziging 
van zo’n ontheffing (behalve in de tenaamstelling), met 
betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.22 
(woonschepen), artikel 2.26 (andere vaartuigen), artikel 
2.29 (aanlegplaatsen), artikel 2.34 (dempen) en artikel 
3.64 (storten en ophogen) 

 
 
 
 
 
 

€ 659,20 
6.2 Een verlenging van de onder 6.1 bedoelde ontheffing met 

betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.22 
(woonschepen) van de Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht, bij een ongewijzigde situatie ten 
opzichte van de laatste verleende ontheffing of een 
overschrijving (wijziging tenaamstelling) bij het wisselen 
van eigenaar van het woonschip 

 
 
 
 
 
 

€ 284,10 
6.3 Een verlenging van de onder 6.1 bedoelde ontheffing met 

betrekking tot een verbod bedoeld in artikel 2.26 (andere 
vaartuigen), artikel 2.29 (aanlegplaatsen), artikel 2.34 
(dempen) en artikel 3.64 (storten en ophogen) van de 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht, bij een 
ongewijzigde situatie ten opzichte van de laatst verleende 
ontheffing of een overschrijving (wijziging tenaamstelling) 

 
 
 
 
 

 
50% van het bij die 

onderdelen genoemde 
bedrag 
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Wet natuurbescherming 
 
Hoofdstuk 2 
 

7.1.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 
derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt 
verleend voor de indirecte effecten van stikstofdepositie 

 
 

€ 873,10 
7.1.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 

derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt 
verleend voor directe effecten, zijnde andere effecten dan 
stikstofdepositie 

 
 
 

€ 2.704,20 
7.1.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en     

derde lid, van de Wnb welke wordt verleend voor in het 
kader van beheer en schadebestrijding in Natura 2000-
gebieden 

 
 
 

Nihil 
7.1.4 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 

derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt 
verleend voor de indirecte effecten van stikstofdepositie 
welke is verleend in het kader van het programma als 
bedoeld in artikel 1.13a van de Wnb 

 
 
 
 

Nihil 
7.1.5 Het weigeren van een vergunning als bedoeld in artikel 

2.7, tweede en derde lid, van de Wnb, omdat geen sprake 
is van vergunningplicht 

 
 

€ 873,10 
 
Hoofdstuk 3 
 

7.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, artikel 
3.8, eerste lid, en 3.10, tweede lid,  van de Wnb indien 
sprake is van een generieke ontheffing op basis van 
gebiedsgericht beleid, tenzij het vierde onderdeel van 
artikel 7.2.3 van de tarieventabel van toepassing is 

 
 
 
 

€ 3.751,30 
7.2.2 Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, artikel 

3.8, eerste lid, en 3.10, tweede lid, van de Wnb indien 
sprake is van een ontheffing met gecoördineerde 
behandeling 

 
 
 

€ 1.434,90 
7.2.3 Ontheffingen op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb: 

• in het kader van beheer en schadebestrijding; 
• welke hoofdzakelijk worden verleend vanwege het 

natuurbelang of waarmee de biodiversiteit is gediend; 
• welke worden verleend aan een dierenopvang voor 

de opvang van dieren; 
• welke worden verleend aan gemeenten op basis van 

gebiedsgericht beleid ten behoeve van particuliere 
verduurzaming, niet zijnde een regulier 
Soortenmanagementplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nihil 
7.2.4.1 Overige ontheffingen op basis van hoofdstuk 3 van de 

Wnb 
 

€ 3.070,80 
7.2.4.2 Indien de ontheffing als bedoeld in 7.2.4.1 uitsluitend ziet 

op het belang van één particuliere aanvrager en niet ziet 
op het realiseren van een infrastructureel werk, van 
ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling 

 
 
 

€ 482,40 
7.2.4.3 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) op basis van 

hoofdstuk 3 van de Wnb. Deze verklaring wordt aan de 
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desbetreffende gemeente afgegeven in het kader van de 
door de initiatiefnemer bij de gemeente ingediende Wabo-
aanvraag, om onverkort opgenomen te worden in de door 
de gemeente af te geven omgevingsvergunning. 

 
 
 

€ 3.070,80 
 
Hoofdstuk 4 
 

7.3.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, eerste of 
derde lid, van de Wnb, indien sprake is van een 
ontheffing van de plicht tot herbeplanting op dezelfde 
grond of ontheffing van plicht tot herbeplanten 

 
 
 

€ 993,40 
7.3.2 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van 

de Wnb indien sprake is van een ontheffing van de 
plicht om binnen drie jaar te herbeplanten 

 
 

€ 226,30 
7.3.3 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van 

de Wnb ingeval ontheffing wordt gevraagd van de 
wachttermijn voorafgaand aan de kap 

 
 

€ 226,30 
 
Hoofdstuk 6 
 

7.4.1 De behandeling van een aanvraag tot het nemen van 
een besluit over de verlening van een tegemoetkoming 
in schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wnb 

 
 

€ 300,00 
 
Algemeen 
 

7.5.1 Een kleine wijziging of verlenging van de onder de 
artikelen 7.1.1 tot en met 7.3.3 van deze tarieventabel 
bedoelde vergunningen en ontheffingen waarbij 
grotendeels geen inhoudelijke beoordeling plaatsvindt 

 
 
 

25% van de bij die 
onderdelen genoemde 

bedragen 
7.5.2 Een wijziging of verlenging van de onder de artikelen 

7.1.1 tot en met 7.3.3 van deze tarieventabel bedoelde 
vergunningen en ontheffingen waarbij grotendeels een 
inhoudelijke beoordeling plaatsvindt 

 
 
 

75% van de bij die 
onderdelen genoemde 

bedragen 
 
WELZIJN 
 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
 

8.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet 
hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden 

 
€ 169,00 
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Toelichting  
 
Schematisch overzicht van de wijzigingen in de tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 
2018 per 1 januari 2023 (rechterkolom) ten opzichte van 1 januari 2022 (linkerkolom) 
 
ALGEMEEN BESTUUR 
 

1.1 Als bij het behandelen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning, ontheffing of 
gedoogbeschikking als bedoeld in deze tarieventabel 
publicatie van het (ontwerp)besluit moet 
plaatsvinden, kan het aldaar genoemde tarief per 
publicatie worden verhoogd met: 

 
 
 
 
 

€ 52,40 

 
 
 
 
 

€ 53,70 
1.2 Een beschikking van een provinciaal  

bestuursorgaan op een aanvraag om een 
vergunning, verklaring van geen bezwaar, 
toestemming, ontheffing of vrijstelling of een andere 
beschikking krachtens een provinciale verordening, 
provinciaal reglement of enig ander wettelijk 
voorschrift anders dan in deze tabel reeds is  
genoemd 

 
 
 
 

 
 
 

€ 33,90 

 
 
 
 
 
 
 

€ 34,70 
1.3 Wijziging of verlenging van een vergunning, 

verklaring van geen bezwaar, toestemming, 
ontheffing of vrijstelling of beschikking krachtens een 
provinciale verordening, provinciaal reglement of 
enig ander wettelijk voorschrift bedoeld in artikel 1.2 
van deze tarieventabel 

 
 
 

 
 

50% van het tarief 
dat geldt voor artikel 

1.2 

 
 
 
 
 

50% van het tarief 
dat geldt voor artikel 

1.2 
 
VERKEER EN VERVOER 
 
Regeling voertuigen, Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) 
 

2.1.1 Een ontheffing of een wijziging krachtens 148 WVW 
1994 van het in artikel 10, eerste lid WVW 1994 
genoemde verbod 

 
 

€ 66,10 

 
 

€ 67,70 
2.1.2 Indien voor de onder 2.1.1. bedoelde ontheffing ook 

een ontheffing in het kader van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig is 
voor wat betreft verboden ex artikel 5 lid 1 en artikel 
42 lid 2 en artikel 62 voor wat betreft de borden C9, 
C12, C15, G11 en G12 

 
 
 

 
 

€ 26,50 

 
 
 
 
 

€ 27,10 
2.1.3 Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor 

het niet gekentekende langzaam verkeer (afdeling 7, 
8 en 14 van hoofdstuk 5 Regeling voertuigen) 

 
 

€ 33,90 

 
 

€ 34,70 
Artikeltekst is 

aangepast 
2.1.4 Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
 

€ 82,10 
 

€ 84,10 
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Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake provinciale wegen 
 

2.2.1 Een vergunning uitwegen als bedoeld in artikel 4.10 
lid 1 van de Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 

 
 

€ 604,40 

 
 

€ 618,90 
2.2.2 Een vergunning voor het veranderen van bermsloten 

langs provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.9 
van de Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 

 
 
 

€ 402,80 

  
 
 

€ 412,50 
2.2.3.1 Een vergunning voor borden en vergelijkbare 

objecten in het beperkingengebied beheer 
provinciale wegen als bedoeld in artikel 4.12 lid 1 
van de Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 

 
 
 
 

€ 180,10 

 
 
 
 

€ 184,40 
2.2.3.2 Een vergunning voor duikers, goten, peilbuizen, 

afrasteringen en andere werken in het 
beperkingengebied beheer provinciale wegen als 
bedoeld in artikel 4.11 lid 1 van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 

 
 

€ 359,90 

 
 
 
 

€ 368,50 
2.2.4.1 Een vergunning voor het inrichten of hebben van een 

standplaats voor handel of bedrijf in het 
beperkingengebied beheer provinciale wegen als 
bedoeld in artikel 4.13 onder a van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 
 

€ 201,50 

 
 
 
 

€ 206,30 
2.2.4.2 Een vergunning voor het innemen of hebben van een 

verkooppunt voor het leveren van energie aan 
voertuigen of andere goederen in het 
beperkingengebied beheer provinciale wegen als 
bedoeld in artikel 4.13 onder b van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 

 
 

€ 2.192,80 

 
 
 
 
 

€ 2.245,40 
2.2.5 De wijziging van een vergunning van het gestelde in 

artikel 4.13 van de Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht voor: 

 
 

N.v.t. 

 
 

N.v.t. 
2.2.5 • een verkooppunt voor het leveren van energie 

aan voertuigen of andere goederen  
 

€ 418,70 
 

€ 428,80 
2.2.5 • een standplaats voor het bedrijven van handel € 104,70 € 107,20 

 
VAARWEGEN 
 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake vaarwegen 
 

3.1 Een vergunning voor: 
a.  het uitvoeren van een gestuurde boring als 

bedoeld in artikel 4.47 lid 1 onder b van de 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 

€ 74,80 

 
 
 

€ 76,60 
3.1 b.  het aanbrengen, hebben, veranderen of 

verwijderen van werken of objecten in het 
beperkingengebied vaarwegen als bedoeld in 
artikel 4.47 lid 1 onder b van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
 
 
 

€ 187,30 

 
 
 
 

€ 191,80 
3.1 c.  het aanbrengen, hebben of veranderen van een 

ligplaats of afmeervoorziening in het 
beperkingengebied vaarwegen als bedoeld in 
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artikel 4.47 lid 1 onder c van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 

 
€ 436,90 

 
€ 447,40 

3.1 Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning 
(niet ten gevolge van een andere tenaamstelling) 

 
50% van € 436,90 

 
50% van € 447,40 

 
WATERHUISHOUDING 
 
Waterwet 
 

4.1.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub a 
van de Waterwet bij een hoeveelheid te onttrekken of 
te infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 
m³) 

 
 
 

N.v.t. 

 
 
 

N.v.t. 
4.1.1 van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 7.854,10 alsmede 

€ 47,30 per 1.000 
m³ boven 150.000 

m³ 

€ 8.042,60 alsmede 
€ 48,40 per 1.000 
m³ boven 150.000 

m³ 
4.1.1 van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar € 12.593,80 

alsmede 
€ 31,50 per 1.000 
m³ boven 250.000 

m³ 

€ 12.896,10 
alsmede 

€ 32,30 per 1.000 
m³ boven 250.000 

m³ 
4.1.1 van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 20.461,50 

alsmede 
€ 16,60 per 1.000 
m³ boven 500.000 

m³ 

€ 20.952,60 
alsmede 

€ 17,00 per 1.000 
m³ boven 500.000 

m³ 
4.1.1 van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 28.737,40 

alsmede 
€ 8,20 per 1.000 m³ 
boven 1.000.000 m³ 

€ 29.427,10 
alsmede 

€ 8,40 per 1.000 m³ 
boven 1.000.000 m³ 

4.1.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b 
van de Waterwet voor zover deze betreft 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie ten behoeve 
van de openbare drinkwatervoorziening (naar boven 
afgerond op 1.000 m³) 

 
 
 
 

N.v.t. 

 
 
 
 

N.v.t.  
4.1.2 van 1 t/m 10.000 m³ per jaar € 234,50 € 240,10 
4.1.2 van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar € 234,50 alsmede  

€ 61,50 per 1.000 
m³ boven 10.000 m³ 

€ 240,10 alsmede  
€ 63,00 per 1.000 

m³ boven 10.000 m³ 
4.1.2 van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar € 2.738,90 alsmede  

€ 54,90 per 1.000 
m³ boven 50.000 m³ 

€ 2.804,60 alsmede  
€ 56,20 per 1.000 

m³ boven 50.000 m³ 
4.1.2 van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar € 5.488,50 alsmede  

€ 47,30 per 1.000 
m³ boven 100.000 

m³ 

€ 5.650,20 alsmede  
€ 48,40 per 1.000 
m³ boven 100.000 

m³ 
4.1.2 van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar € 12.593,80 

alsmede  
€ 31,50 per 1.000 
m³ boven 250.000 

m³ 

€ 12.896,10 
alsmede  

€ 32,30 per 1.000 
m³ boven 250.000 

m³ 
4.1.2 van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar € 20.461,50 € 20.952,60 
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alsmede  
€ 16,60 per 1.000 
m³ boven 500.000 

m³ 

alsmede  
€ 17,00 per 1.000 
m³ boven 500.000 

m³ 
4.1.2 van 1.000.001 m³ en meer per jaar € 28.737,40 

alsmede  € 8,20 per 
1.000 m³ boven 

1.000.000 m³ 

€ 29.427,10 
alsmede  € 8,40 per 

1.000 m³ boven 
1.000.000 m³ 

4.1.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b 
van de Waterwet voor zover deze betreft een 
grondwateronttrekking en/of –infiltratie t.b.v. een 
bodemenergiesysteem 

 
 
 

Nihil 

 
 
 

Nihil 
4.1.4 Een vergunning als onder 4.1.1 en 4.1.2 bedoeld 

Indien deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid te 
onttrekken of te infiltreren water 

 
 

een bedrag gelijk 
aan het verschil 

tussen het bedrag 
dat verschuldigd is 

voor de vergrote 
hoeveelheid en het 

reeds betaalde 
bedrag 

 
 

een bedrag gelijk 
aan het verschil 

tussen het bedrag 
dat verschuldigd is 

voor de vergrote 
hoeveelheid en het 

reeds betaalde 
bedrag 

4.1.5 Het wijzigen van een vergunning als onder 4.1.1 en 
4.1.2 bedoeld anders dan in het onder 4.1.4 
genoemde geval 

 
 

€ 117,00 

 
 

€ 119,80 
4.1.6 Indien aan een aanvraag de beoordeling van een 

milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden de 
rechten onder 4.1.1 t/m 4.1.3 of voor het wijzigen van 
een vergunning als bedoeld onder 4.1.4 verhoogd 
met 

 
 
 
 

€ 9.033,10 

 
 
 
 

€ 9.249,90 
 
OMGEVINGSRECHT 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 

5.1.1 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, 

 
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, 
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berekend naar de 
tarieven en 

overeenkomstig het 
bepaalde in deze 

rubriek. In afwijking 
van de vorige volzin 

kan ook per 
activiteit, handeling 

of andere grondslag 
een legesbedrag 

worden gevorderd. 

berekend naar de 
tarieven en 

overeenkomstig het 
bepaalde in deze 

rubriek. In afwijking 
van de vorige volzin 

kan ook per 
activiteit, handeling 

of andere grondslag 
een legesbedrag 

worden gevorderd. 
5.1.2 Bouwkosten 

Onder ‘bouwkosten’ wordt in dit hoofdstuk verstaan 
de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als 
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 
werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren 
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van 
de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als 
bedoeld in normblad NEN 2699, uitgave 2017, of 
zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 
5.1.3 Schetsplan 10% van het tarief 

dat zou voortvloeien 
uit onderdeel 5.1.4, 

indien sprake zou 
zijn van een 

aanvraag tot het 
verkrijgen van een 

vergunning voor het 
bouwen van een 

bouwwerk als 
bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder 
a, Wabo 

10% van het tarief 
dat zou voortvloeien 
uit onderdeel 5.1.4, 

indien sprake zou 
zijn van een 

aanvraag tot het 
verkrijgen van een 

vergunning voor het 
bouwen van een 

bouwwerk als 
bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder 
a, Wabo 

5.1.4 Bouwen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk: 

 
 
 
 

N.v.t. 

 
 
 
 

N.v.t.  
5.1.4 • Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of 

minder  
€ 200,00 vast tarief 

plus 2,50 % over de 
bouwkosten 

€ 200,00 vast tarief 
plus 2,50 % over de 

bouwkosten 
5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 

bedragen, doch niet meer dan € 50.000 
 

€ 700,00 vast tarief 
plus 2,25 % van de 
bouwkosten boven 

de € 20.000 

 
€ 700,00 vast tarief 
plus 2,25 % van de 
bouwkosten boven 

de € 20.000 
5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 

bedragen, doch niet meer dan € 100.000 
 

€ 1.450,00 vast 
tarief plus 2,00 % 

van de bouwkosten 
boven de € 50.000 

 
€ 1.450,00 vast 

tarief plus 2,00 % 
van de bouwkosten 
boven de € 50.000 
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5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 
bedragen, doch niet meer dan € 400.000 

 
€ 2.450,00 vast 

tarief plus 1,90 % 
van de bouwkosten 
boven de € 100.000 

 
€ 2.450,00 vast 

tarief plus 1,90 % 
van de bouwkosten 
boven de € 100.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 400.000 
bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000 

 
€ 8.150,00 vast 

tarief plus 1,80 % 
van de bouwkosten 
boven de € 400.000 

 
€ 8.150,00 vast 

tarief plus 1,80 % 
van de bouwkosten 
boven de € 400.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 
bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000 

 
€ 18.950,00 vast 

tarief plus 1,70 % 
van de bouwkosten 

boven de                  
€ 1.000.000 

 
€ 18.950,00 vast 

tarief plus 1,70 % 
van de bouwkosten 

boven de                  
€ 1.000.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 
bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000 

 
€ 88.950,00 vast 

tarief plus 0,25 % 
van de bouwkosten 

boven de  
€ 5.000.000 

 
€ 88.950,00 vast 

tarief plus 0,25 % 
van de bouwkosten 

boven de  
€ 5.000.000 

5.1.4 • Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 
bedragen 

 
€ 138.950,00  

vast tarief   

 
€ 138.950,00  

vast tarief   
5.1.5 Extra welstandstoets 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning 
voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd 
in verband met een extra toetsing van 
welstandscriteria indien zich tijdens de beoordeling 
van de aanvraag wijzigingen voordoen in het 
bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets 
noodzakelijk is, met 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de kosten van de 
welstandscommissie 

volgens de op dat 
moment geldende 

tarievenstructuur 
van MooiSticht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de kosten van de 
welstandscommissie 

volgens de op dat 
moment geldende 

tarievenstructuur 
van MooiSticht 

5.1.6 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor 
een op basis van een schetsplan uitgewerkt 
bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de 
leges die zijn geheven voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot beoordeling van een 
schetsplan als bedoeld in onderdeel 5.1.3 verrekend 
met de leges voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning 
voor het bouwen van het bouwwerk als bedoeld in 
onder 5.1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 
5.1.7 Omgevingsvergunning in twee fasen   
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in 
artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de: 
a. eerste fase 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de 
vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de 
eerste fase wordt gedaan; 

b. tweede fase 
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in deze tarieventabel voor de 
vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de 
tweede fase wordt gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t.  
5.1.8 Planologisch strijdig gebruik 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo 

 
 
 

€ 350,00 

 
 
 

€ 350,00 
5.1.9 Slopen bouwwerk 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in 
gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald 

 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 

 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 
5.1.10 Aanleg van een weg 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder d, Wabo voor het aanleggen van een weg of 
het verandering aanbrengen in de wijze van aanleg 
van een weg, voor zover daarvoor tevens een 
verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder b, Wabo 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 
5.1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in 
gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald 

 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 

 
 
 
 
 
 
 

€ 250,00 
5.1.12 Kappen 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van 
houtopstand 

 
 
 
 
 

Nihil 

 
 
 
 
 

Nihil 
5.1.13 Handelsreclame 

Het tarief bedraagt voor: 
 

N.v.t. 
 

N.v.t. 
5.1.13 a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van een vergunning als bedoeld 
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in artikel 2.2 eerste lid, onder h, van de Wabo 
voor het op of aan een onroerende zaak maken 
of voeren van handelsreclame met behulp van 
een opschrift, aankondiging of afbeelding in 
welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een 
voor het publiek toegankelijke plaats 

 
 
 
 
 

€ 100,00 

 
 
 
 
 

€ 100,00 
5.1.13 b. het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of 

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat op of aan die onroerende zaak 
handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met 
behulp van een opschrift, aankondiging of 
afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar 
is vanaf een voor het publiek toegankelijke 
plaats, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder i van de Wabo 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 100,00 
 
Ontgrondingenwet 
 

5.2.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet: 
1. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 
gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³ 

 
 
 

€ 303,80 

 
 
 

€ 311,10 
5.2.1 2. bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, 

gemeten in profiel van ontgraving van 
• 2.001 t/m 5.000 m³ 

 
 

€ 603,90 

 
 

€ 618,40 
5.2.1 • 5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 

1.000m³) 
 

€ 603,90 
alsmede 
€ 86,80 

per 1.000 m³ boven 
5.000 m³ 

 
€ 618,40 
alsmede 
€ 88,90 

per 1.000 m³ boven 
5.000 m³ 

5.2.1 • 10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 
1.000 m³) 

 
€ 1.040,40 

alsmede 
€ 117,40 

per 1.000 m³ boven 
10.000 m³ 

 
€ 1.065,40 

alsmede 
€ 120,20 

per 1.000 m³ boven 
10.000 m³ 

5.2.1 • 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 
1.000 m³) 

 
€ 5.754,40 

alsmede 
€ 212,70 

per 1.000 m³ boven 
50.000 m³ 

 
€ 5.892,50 

alsmede 
€ 217,80 

per 1.000 m³ boven 
50.000 m³ 

5.2.1 • 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond 
op 20.000 m³) 

 
€ 16.409,10 

alsmede 
€ 1.277,40 

per 20.000 m³ 
boven 100.000 m³ 

 
€ 16.802,90 

alsmede 
€ 1.308,10 

per 20.000 m³ 
boven 100.000 m³ 

5.2.1 • 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op 
200.000 m³) 

 
€ 73.886,60 

alsmede 
€ 6.386,80 

 
€ 75.659,90 

alsmede 
€ 6.540,10 
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per 200.000 m³ 
boven 1.000.000 m³ 

per 200.000 m³ 
boven 1.000.000 m³ 

5.2.2 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.2.1 
bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van 
de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten 
in profiel van ontgraving 

 
 
 

een bedrag gelijk 
aan het verschil 
tussen het met 

toepassing van het 
bepaalde onder 

5.2.1 verschuldigde 
bedrag voor de 

vergrote 
hoeveelheid en het 

reeds betaalde 
bedrag 

 
 
 

een bedrag gelijk 
aan het verschil 
tussen het met 

toepassing van het 
bepaalde onder 

5.2.1 verschuldigde 
bedrag voor de 

vergrote 
hoeveelheid en het 

reeds betaalde 
bedrag 

5.2.3 Het wijzigen van een vergunning als onder 5.2.1 
bedoeld, anders dan in het onder 5.2.2 genoemde 
geval 

 
 

€ 303,80 

 
 

€ 311,10 
 
RECREATIE EN NATUUR 
 
Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht inzake natuur en landschap 
 

6.1 Een ontheffing als bedoeld in de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht en een 
wijziging van zo’n ontheffing (behalve in de 
tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, 
bedoeld in artikel 2.22 (woonschepen), artikel 2.26 
(andere vaartuigen), artikel 2.29 (aanlegplaatsen), 
artikel 2.34 (dempen) en artikel 3.64 (storten en 
ophogen) 

 
 
 
 
 
 
 

€ 643,70 

 
 
 
 
 
 
 

€ 659,20 
6.2 Een verlenging van de onder 6.1 bedoelde ontheffing 

met betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.22 
(woonschepen) van de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht, bij een 
ongewijzigde situatie ten opzichte van de laatste 
verleende ontheffing of een overschrijving (wijziging 
tenaamstelling) bij het wisselen van eigenaar van het 
woonschip 

 
 
 
 
 
 
 

€ 277,40 

 
 
 
 
 
 
 

€ 284,10 
6.3 Een verlenging van de onder 6.1 bedoelde ontheffing 

met betrekking tot een verbod bedoeld in artikel 2.26 
(andere vaartuigen), artikel 2.29 (aanlegplaatsen), 
artikel 2.34 (dempen) en artikel 3.64 (storten en 
ophogen) van de Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht, bij een ongewijzigde situatie ten 
opzichte van de laatst verleende ontheffing of een 
overschrijving (wijziging tenaamstelling) 

 
 
 
 
 

 
 

50% van het bij die 
onderdelen 

genoemde bedrag 

 
 
 
 
 
 
 

50% van het bij die 
onderdelen 

genoemde bedrag 
 
Wet natuurbescherming 
 



 

 25 van 26

Hoofdstuk 2 
 

7.1.1 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 
derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt 
verleend voor de indirecte effecten van 
stikstofdepositie 

 
 
 

€ 852,60 

 
 
 

€ 873,10 
7.1.2 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 

derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt 
verleend voor directe effecten, zijnde andere effecten 
dan stikstofdepositie 

 
 
 

€ 2.640,80 

 
 
 

€ 2.704,20 
7.1.3 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en     

derde lid, van de Wnb welke wordt verleend voor in 
het kader van beheer en schadebestrijding in Natura 
2000-gebieden 

 
 
 

Nihil 

 
 
 

Nihil 
7.1.4 Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 

derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt 
verleend voor de indirecte effecten van 
stikstofdepositie welke is verleend in het kader van 
het programma als bedoeld in artikel 1.13a van de 
Wnb 

 
 
 
 
 

Nihil 

 
 
 
 
 

Nihil 
7.1.5 Het weigeren van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb, omdat 
geen sprake is van vergunningplicht 

 
 

€ 852,60 

 
 

€ 873,10 
 
Hoofdstuk 3 
 

7.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, 
artikel 3.8, eerste lid, en 3.10, tweede lid,  van de 
Wnb indien sprake is van een generieke ontheffing 
op basis van gebiedsgericht beleid, tenzij het vierde 
onderdeel van artikel 7.2.3 van de tarieventabel van 
toepassing is 

 
 
 
 
 

€ 3.663,40 

 
 
 
 
 

€ 3.751,30 
7.2.2 Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, 

artikel 3.8, eerste lid, en 3.10, tweede lid, van de 
Wnb indien sprake is van een ontheffing met 
gecoördineerde behandeling 

 
 
 

€ 1.401,30 

 
 
 

€ 1.434,90 
7.2.3 Ontheffingen op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb: 

• in het kader van beheer en schadebestrijding; 
• welke hoofdzakelijk worden verleend vanwege 

het natuurbelang of waarmee de biodiversiteit is 
gediend; 

• welke worden verleend aan een dierenopvang 
voor de opvang van dieren; 

• welke worden verleend aan gemeenten op basis 
van gebiedsgericht beleid ten behoeve van 
particuliere verduurzaming, niet zijnde een 
regulier Soortenmanagementplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nihil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nihil 
7.2.4.1 Overige ontheffingen op basis van hoofdstuk 3 van 

de Wnb 
 

€ 2.998,82 
 

€ 3.070,80 
7.2.4.2 Indien de ontheffing als bedoeld in 7.2.4.1 uitsluitend 

ziet op het belang van één particuliere aanvrager en 
niet ziet op het realiseren van een infrastructureel 
werk, van ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling 

 
 
 

€ 471,10 

 
 
 

€ 482,40 
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7.2.4.3 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) op basis 
van hoofdstuk 3 van de Wnb. Deze verklaring wordt 
aan de desbetreffende gemeente afgegeven in het 
kader van de door de initiatiefnemer bij de gemeente 
ingediende Wabo-aanvraag, om onverkort 
opgenomen te worden in de door de gemeente af te 
geven omgevingsvergunning. 

 
 
 
 
 
 

€ 2.998,82 

 
 
 
 
 
 

€ 3.070,80 
 
Hoofdstuk 4 
 

7.3.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, eerste of 
derde lid, van de Wnb, indien sprake is van een 
ontheffing van de plicht tot herbeplanting op dezelfde 
grond of ontheffing van plicht tot herbeplanten 

 
 
 

€ 970,10 

 
 
 

€ 993,40 
7.3.2 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, 

van de Wnb indien sprake is van een ontheffing van 
de plicht om binnen drie jaar te herbeplanten 

 
 

€ 221,00 

 
 

€ 226,30 
7.3.3 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, 

van de Wnb ingeval ontheffing wordt gevraagd van 
de wachttermijn voorafgaand aan de kap 

 
 

€ 221,00 

 
 

€ 226,30 
 
Hoofdstuk 6 
 

7.4.1 De behandeling van een aanvraag tot het nemen van 
een besluit over de verlening van een 
tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1, 
eerste lid, van de Wnb 

 
 

 
€ 300,00 

 
 
 

€ 300,00 
 
Algemeen 
 

7.5.1 Een kleine wijziging of verlenging van de onder de 
artikelen 7.1.1 tot en met 7.3.3 van deze 
tarieventabel bedoelde vergunningen en 
ontheffingen waarbij grotendeels geen inhoudelijke 
beoordeling plaatsvindt 

 
 
 
 

25% van de bij die 
onderdelen 
genoemde 
bedragen 

 
 
 
 

25% van de bij die 
onderdelen 
genoemde 
bedragen 

7.5.2 Een wijziging of verlenging van de onder de artikelen 
7.1.1 tot en met 7.3.3 van deze tarieventabel 
bedoelde vergunningen en ontheffingen waarbij 
grotendeels een inhoudelijke beoordeling plaatsvindt 

 
 
 

75% van de bij die 
onderdelen 
genoemde 
bedragen 

 
 
 

75% van de bij die 
onderdelen 
genoemde 
bedragen 

 
WELZIJN 
 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
 

8.1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet 
hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden 

 
€ 165,00 

 
€ 169,00 
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