WIJZIGINGEN IN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2020 VAN
TUBBERGEN
In de tarieventabel zijn volgende wijzigingen doorgevoerd

Titel I Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
In het kader van de bezuinigingstaakstelling voor het team Publieke dienstverlening’ zijn volgende
legestarieven verhoogd om extra inkomsten te genereren.

(Was)
2019

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk,
registratie van een partnerschap of het omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij
gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere
door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

1.1.1

1.1.1.1
in het “Gemeentehuis” te Tubbergen
1.1.1.1.1 op maandag en dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur
op woensdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00
1.1.1.1.2
uur
1.1.1.2
bij de ”Kroezenboom”/”Eeshof” op
1.1.1.2.1 maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2

in overige locaties in de gemeente op
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur
budgethuwelijk in het “Gemeentehuis” te Tubbergen
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

(Wordt)
2020

€

470,00 €

570,00

€

470,00 €

570,00

€

695,00 €

795,00

€

370,00 €

470,00

€
€

200,00 €
200,00 €

300,00
300,00

Hoofdstuk 3 rijbewijzen

1.3.1

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

(was)
2019

(wordt)
2020

€ 32,50

€ 40,00

Overige wijzigingen in Titel I
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
De onderdelen 1.1.6 tot en met 1.1.6.2, 1.1.7 tot en met 1.1.7.2 worden met ingang van 2020 uit de
tarieventabel verwijderd omdat vanwege de privacyregelgeving (AVG) de gegevens niet meer
verstrekt worden.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
De tarieven voor reisdocumenten wijzigen als gevolg van wijziging in de rijksregelgeving (Besluit
paspoortgelden).

(was)
2019
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6
1.2.7

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende
dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1
(zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond
van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges
vermeerderd met een bedrag van
voor een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1 tot en met
1.2.5.1 met een geldigheidsduur van 2 jaar (tweede reisdocument)

(wordt)
2020

€

70,00

€

72,50

€

52,50

€

55,00

€

70,00

€

72,50

€

52,50

€

55,00

€

70,00

€

72,50

€

52,50

€

55,00

€

52,50

€

55,00

€

55,00

€

57,50

€

25,00

€

30,00

€

48,50

€

49,50

€

52,50

€

55,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Het onderdeel 1.4.2.3 wordt met ingang van 2020 uit de tarieventabel verwijderd omdat vanwege de
privacyregelgeving (AVG) de gegevens niet meer verstrekt worden.

Hoofdstuk 18 ‘Verkeer en vervoer”
De redactie van de onderdelen met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart worden gewijzigd.
Het betreft enkel een tekstuele aanpassingen waarmee wordt beoogd om voor de burgers meer
duidelijkheid te verschaffen. Hieronder is de wijziging weergegeven waarbij de vet gedrukte tekst de
nieuwe tekst betreft en hetgeen is doorgehaald komt te vervallen.
1.18
1.18.1
1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen

€

43,00

€

43,00

1.18.3.1
1.18.3.2
1.18.3.3

voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) waarbij een onafhankelijk
medisch advies noodzakelijk is
(vervallen)
voor een verlenging van een eerder verstrekte GPK
gehandicaptenpaarkeerkaart waarbij geen onafhankelijk medisch
advies noodzakelijk is

€

76,00

€

38,00

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
In de uitvoeringspraktijk worden door de afdeling WABO een aantal onderdelen in Titel II als niet of
niet voldoende effectief ervaren, daarnaast worden ‘tekstgedeeltes’ gemist. Op grond daarvan worden
een aantal redactionele wijzigingen voorgesteld van verschillende onderdelen van Titel II. De
voorgestelde wijzigingen hebben door de geringe aantallen dan wel de vastgestelde legesbedragen
geen effect op de totale geraamde legesinkomsten.
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/verzoek principe-aanvraag
Gelet op voornoemde behoefte ten behoeve van de uitvoeringspraktijk wordt aan onderdeel 2.2.1 in
van de tarieventabel de vetgedrukte tekst toegevoegd
2.2
2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek
om een vooroverleg omtrent een omgevingsvergunning (schetsplan)
inzake een advies over de haalbaarheid van een bouwplan.

€

200,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3.1 Bouwactiviteiten
De tarieven zijn vanaf 2015 niet meer gewijzigd. In het begin was het aantal vergunningaanvragen
hoog, maar bleef het rendement aan de inkomstenzijde achter. Door de omvang van de aanvragen
bleef de legesopbrengst voor WABO-producten in het geheel kostendekkend. Met de terugloop van
het aantal aanvragen van de WABO-producten kan ook de kostendekkendheid van de WABO-leges in
gevaar komen. De economie kent nog een hoogconjunctuur maar er is een tendens waarneembaar
dat desondanks het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning terugloopt als gevolg van diverse
factoren, zoals: grondpositie nieuwbouwwijken, duurdere bouwmethodes, personeelstekort bij
aannemers en de uitspraak van de Raad van State inzake de stikstof. Hoewel tijdelijk, is het niet goed
in te schatten wanneer deze tendens weer zal wijzigen en het aantal omgevingsvergunningaanvragen
weer zal toenemen.
Om in het kader van de legesopbrengsten en kostendekkendheid van de WABO-leges in de toekomst
minder afhankelijk te zijn van een bovengemiddelde omvang van het aantal aanvragen van WABOproducten, wordt voorgesteld om aan onderdeel 2.3.1 “Bouwactiviteiten” e.v. een extra staffel toe te
voegen en daarnaast de grondslag bij twee staffels te verhogen. Daarmee wordt niet alleen de
opbrengst verhoogd maar tegelijkertijd ook de mate van profijt die een vergunningaanvrager bij de
aanvraag heeft via de meer gedifferentieerde tarieven tot uitdrukking gebracht.
Tot slot wordt in het kader van de leesbaarheid de redactie aangepasten waarbij “tot en met”
vervangen wordt door “niet meer dan”. Hieronder zijn de wijzigingen weergegeven, waarbij de vet
gedrukte tekst de nieuwe tekst betreft en hetgeen is doorgehaald komt te vervallen.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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:

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten tot en met niet meer dan € 25.000 bedragen:
voor elke € 5.000 aan bouwkosten of gedeelte daarvan;
indien de bouwkosten meer dan € 25.000 tot en met maar niet meer
2.3.1.1.2
dan € 5.000.000 € 250.000 bedragen:
voor elke € 25.000 aan bouwkosten of gedeelte daarvan, vermeerderd
met een bedrag van € 1.250 1.700;
2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:
indien de bouwkosten meer dan € 250.000 maar niet meer dan
2.3.1.1.3
€ 5.000.000 bedragen
voor elke € 25.000 aan bouwkosten of gedeelte daarvan,
vermeerderd met een bedrag van € 1.750;
2.3.1.1.4 indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 bedragen

€

250,00

€

250,00

€

51.500,00

€

250,00

€

51.750,00

2.3.2 Aanlegactiviteiten
Bij onderdeel 2.3.2 ”Aanlegactiviteiten” e.v. wordt voorgesteld om een extra onderdeel (2.3.2.2) toe te
voegen. Reden is dat in het kader van de “aanleg” vanuit de planologische voorschriften ook het
vellen van houtopstanden kan voorkomen. Het betreffende advies komt overeen met het advies bij de
activiteit “kappen” (onderdeel 2.3.10). Daarom wordt voorgesteld om net als bij de activiteit kappen
ook een tarief van € 100,-- op te nemen. De overige aanlegactiviteiten zoals het aanleggen van
wegen, drainage, verharding etc. blijven gewoon onder het onderdeel 2.3.2.1 vallen en daarvoor
blijven de leges € 500,-- bedragen. Hieronder zijn de wijzigingen weergegeven, waarbij de vet
gedrukte tekst de nieuwe tekst betreft.
2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder b, 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:

2.3.2.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder b, van de Wabo, met als enige doel het vellen of
€
doen vellen van een houtopstand, bedraagt het tarief, onverminderd
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€

500,00

100,00

2.3.3 “Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit”
Ten behoeve van onderdeel 2.3.3 e.v. “Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit” wordt voorgesteld om bij onderdeel 2.3.3.3, de “buitenplanse afwijking”, een knip te
maken tussen leges voor bouwplannen met bouwkosten kleiner dan € 150.000,-- en bouwplannen met
bouwkosten die meer bedragen dan € 150.000,--. In de huidige situatie met een uniform legestarief
voor de buitenplanse afwijking worden de kleinere bouwplannen naar verhouding te zwaar belast.
Hieronder zijn de wijzigingen weergegeven, waarbij de vet gedrukte tekst de nieuwe tekst betreft en
hetgeen is doorgehaald komt te vervallen.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in
de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast
(buitenplanse afwijking): met bouwkosten van ten hoogste €
150.000,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast
(buitenplanse afwijking): met bouwkosten groter dan € 150.000,00

€

614,00

€

799,00

€

1.500,00
4.985,00

€

4.985,00

