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Hoofdstuk 1. Algemeen. 

 

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

1.1.1. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

 
€                                 0,50 

1.1.2. afschriften, prints of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 

 

1.1.2.1. per pagina op papier van A4-formaat  €                                 0,35 

1.1.2.2. per pagina op A3 formaat  €                                 0,85  

1.1.2.3. per pagina op A1 formaat €                                 4,85 

1.1.2.4 Per pagina op A0 formaat 9,90 

1.1.3. Afschriften, prints of fotokopieën van stukken in kleur, voor zover daarvoor niet in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen  

 

€                                 9,90 

1.1.3.1 Per pagina op A4 formaat €                                 0,50 

1.1.3.2 Per pagina op A3 formaat €                                 1,70 

1.1.4. kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorende bij de onderdelen 1.1.1 t/m 1.1.3 genoemde stukken, 
voor zover daarvoor niet in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, 
tekening of lichtdruk in zwart-wit op oorspronkelijk formaat  

 
                               

1.1.4.1 Per blad op A1 formaat €                                 4,90    

1.1.4.2 Per blad op A0 formaat €                                 9,90 

1.1.5. Stukken, beschikkingen of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor 
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

 
€                                 8,65 

1.1.6. afdrukken van microfiches, vervaardigd met een readerprinter, per pagina A4-formaat €                                 0,55 

  
Hoofdstuk 2. Bestuursstukken. 

 



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

2.1.1. 
2.1.2. 

een afschrift van de programmabegroting 
een afschrift van de voorjaars- of najaarsnota 

€                               17,40 
€                               13,85 

2.1.3. een afschrift van de gemeenterekening, inclusief toelichting  €                               23,15 

2.1.4. een afschrift van de rekening van een gemeentebedrijf of tak van dienst, inclusief toelichting €                               14.50 

2.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van de stukken be-
horende bij en de notulen van één raadsvergadering, voor zover voor publicatie vatbaar: 

 

2.2.1. bij afhaling van de stukken €                                 4,35 

2.2.2. bij toezending van de stukken €                                 7,30 

2.3. Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij en 
de notulen van de raadsvergaderingen, voor zover voor publicatie vatbaar: 

 

2.3.1. bij afhaling van de stukken    €                               28,95 

2.3.2. bij toezending van de stukken €                               57,95 

2.4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van de stukken 
behorende bij of de notulen van één vergadering van een raadscommissie, voor zover voor publicatie vatbaar: 

 

2.4.1. bij afhaling van de stukken €                                 4,35 

2.4.2. bij toezending van de stukken €                                 7,30 

2.5. Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij en 
de notulen van de vergaderingen van een raadscommissie, voor zover voor publicatie vatbaar: 

 

2.5.1. bij afhaling van de stukken €                               28,95 

2.5.2. bij toezending van de stukken €                               57,95 

2.6. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van:  

2.6.1. de algemene plaatselijke verordening inclusief toelichting €                               28,95 

2.6.2. de bouwverordening €                               43,50 
 
Hoofdstuk 3. Burgerlijke stand. 

 



3.1 Voor de voltrekking van een huwelijk of voor een registratie van een partnerschap op een andere tijd dan in gevolge 
artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stbl. 72), voor kosteloze huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand bepaald, bedraagt het tarief: 

 

3.1.1 Op maandag tot en met vrijdag op de locaties Vries  €                             206,00 

3.1.2 Op zaterdag op de locaties Vries  €                             256,00 

3.1.3 Op maandag tot en met vrijdag op Huize Lemferdinge te Paterswolde €                             460,00 

3.1.4 Op zaterdag op Huize Lemferdinge te Paterswolde €                             631,30 

3.1.5 Op maandag tot en met vrijdag in Herberg Oud Gemeentehuis te Eelde €                             294,25 

3.1.6 Op zaterdag in Herberg Oud Gemeenthuis te Eelde €                            440,05  

3.1.7 Op maandag tot en met vrijdag op de locatie Laarwoud te Zuidlaren  €                             460,00 

3.1.8 Op zaterdag op de locatie Laarwoud te Zuidlaren  €                             631,30 

3.1.9 Op maandag tot en met vrijdag in de locatie dorpskerk te Vries €                             395,25 

3.1.10 Op zaterdag in de locatie dorpskerk te Vries €                             459,00 

3.1.11 Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd 
partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen 
ruimte gelden de tarieven zoals is aangegeven onder 3.1.1 tot en met 3.1.10. 

 

3.2 De onder  3.1.1. tot en met 3.1.11 genoemde tarieven worden vermeerderd met een bedrag voor:  

3.2.1 De voltrekking van een huwelijk door een buitengewone ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente 
Tynaarlo, op maandag tot en met vrijdag 

€                              115,65 

3.2.2 De voltrekking van een huwelijk door een buitengewone ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente 
Tynaarlo, op zaterdag 

€                              200,70 

3.2.3 Administratiekosten als gebruik wordt gemaakt van een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand van een 
andere gemeente dan de gemeente Tynaarlo 

€                                61,20 

3.2.4. Het aanwijzen van een locatie voor één huwelijk of partnerschapregistratie, anders dan die genoemd onder 3.1.1 tot 
en met 3.1.10 

€                              178,50 

3.2.5 Het gebruik maken van een locatie, aangewezen voor het voltrekken van meerdere huwelijken of 
partnerschapregistraties, anders dan die genoemd onder 3.1.1 tot en met 3.1.10 

€                              127,50 



3.2.6 Het gebruik  van de trouwzaal  of een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Tynaarlo 
op maandag t/m vrijdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur  

€                               64,00 

3.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis 
ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 

 

3.3.1 Op maandag tot en met vrijdag €                             321,70 

3.3.2 Op zaterdag €                             444,25 

3.4 Het tarief bedraagt terzake  van het omzetten  van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of het omzetten 
van een huwelijk in een geregistreerd  partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het 
Burgerlijk Wetboek 

 

3.4.1 Op maandag tot en met vrijdag €                             321,70 

3.4.2 Op zaterdag €                             444,25 

3.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken  van een trouw- of partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan €                               21,35 

3.5.1 Voor het kalligraferen van het onder 3.5 genoemde boekje wordt het daarvoor geldende tarief verhoogd met  €                               11,25 

3.5.2 Voor het kalligraferen van een wijziging in een huwelijks- of partnerschapsboekje €                                 6,95 

3.6 Voor het annuleren van een huwelijk of partnerschapregistratie  bedraagt het tarief  €                               25,40 

3.6.1. Voor het annuleren van een huwelijk of partnerschapsregistratie op de locaties Herberg Oud Gemeentehuis, 
Laarwoud, Vlindertuin, Lemferdinge en Dorpskerk Vries  binnen vier weken voor de plechtigheid wordt het tarief 
aangegeven onder 3.6 vermeerderd met de kosten van de locatie die aan de gemeente in rekening worden 
gebracht. 

 

3.7 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  (uittreksel burgerlijke stand en verklaring huwelijksbevoegdheid) geldt het tarief 
zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

 

3.8 Voor het beschikbaar stellen van getuigen door de gemeente voor een huwelijksvoltrekking, per getuige  €                               32,45 

  
Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. 

 

4.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één 
verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 

 

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



4.2.1. tot het verstrekken van:  

gegevens per verstrekking, een attestatie de vita of een nationaliteitsbewijs 

 
€                                 3,50 

4.2.2. schriftelijke gegevensverstrekking aan afnemers en bijzondere derden €                                 2,27 

4.3. Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan 
besteed kwartier 

 
€                               14,10 

4.4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring 
omtrent gedrag 

€                               30,05 

 
Hoofdstuk 5. Bouwvergunningen Bouwkosten 

 

5.1. Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in 
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 
1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief 
omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631. Door Bouw- en Woningtoezicht worden namens het 
college van B&W de bouwkosten vastgesteld. Hier kan alleen van worden afgeweken indien schriftelijk wordt 
aangetoond wat de daadwerkelijke bouwkosten zijn. In overeenstemming met de bouwregelgeving worden eigen 
werkzaamheden en hergebruik van bouwmaterialen gezien als nieuwbouwactiviteiten. 

 

Bouwvergunningen 
 

 

5.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  

5.2.1. Een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet; 1,3% van de 
vastgestelde bouwkosten met een minimum van € 105,- 

 

5.2.2. Een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde lichte bouwvergunning; 1,3% van de vastgestelde bouwkosten 
die het bedrag aan vastgestelde bouwkosten van de vorige vergunning overstijgen met een minimum van € 59,- en 
dat geen restitutie van de voor de primaire lichte bouwvergunning betaalde leges plaatsvindt. Deze wijze van 
legesberekening is uitsluitend mogelijk als de teamcoördinator BWT het als een wijziging van ondergeschikte aard 
beoordeeld. 

 

5.2.3. Een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet; 1,9% van de 
vastgestelde bouwkosten met een minimum van € 105,- 

 

5.2.4. Een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde reguliere bouwvergunning; 1,9% van de vastgestelde 
bouwkosten die het bedrag aan vastgestelde bouwkosten van de vorige vergunning overstijgen, met een minimum 
van € 105,- en dat geen restitutie van de voor de primaire reguliere bouwvergunning betaalde leges plaatsvindt. 
Deze wijze van legesberekening is uitsluitend mogelijk als de teamcoördinator BWT het als een wijziging van 

 



ondergeschikte aard beoordeeld. 
5.2.5. Een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in de Woningwet; 1,3% van de 

vastgestelde bouwkosten, met een minimum van € 105,- 
 

5.2.6. Een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in de Woningwet; 
1,3% van de bouwkosten die het bedrag aan vastgestelde bouwkosten van de vorige vergunning overstijgen, met 
een minimum van € 105,- en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde 
leges plaatsvindt. Deze wijze van legesberekening is uitsluitend mogelijk als de teamcoördinator BWT het als een 
wijziging van ondergeschikte aard beoordeeld. 

 

5.2.7. Een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in de Woningwet; 0,7% van de 
vastgestelde bouwkosten, met een minimum van  €  270,-  

 

5.2.8. Een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in de Woningwet; 
0,7% van de vastgestelde bouwkosten die het bedrag aan vastgestelde bouwkosten van de vorige vergunning 
overstijgen, met een minimum van € 105,- en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning tweede 
fase betaalde leges plaatsvindt. Deze wijze van legesberekening is uitsluitend mogelijk als de teamcoördinator 
BWT het als een wijziging van ondergeschikte aard beoordeeld. 

 

5.2.9. Het tarief tot overschrijving van een verleende bouwvergunning op naam van een ander bedraagt €                             51,00 

Teruggaaf 
 

 

5.3.1. Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 12 maanden na verlening van de 
vergunning en verzocht wordt intrekking van deze vergunning binnen 12 maanden, wordt op aanvraag na 
intrekking van deze vergunning teruggaaf van 50% van de geheven gemeentelijke leges verleend, waarbij 
eventuele verhogingen niet voor teruggaaf in aanmerking komen.  

 

5.3.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het 
verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt 25% van de gemeentelijke leges in rekening 
gebracht met dien verstande dat voor eventuele verhogingen geen restitutie plaatsvindt. Indien dit echter leidt tot 
een nieuwe (gewijzigde) bouwaanvraag worden de verschuldigde gemeentelijke bouwleges verrekend met deze 
bouwaanvraag. 

 

5.3.3 Indien de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt 50% van de verschuldigde gemeentelijke bouwleges in 
rekening gebracht met dien verstande dat voor eventuele verhogingen geen restitutie plaatsvindt. Geen restitutie 
wordt verleend indien de verschuldigde legesbedragen minder zijn dan € 105,-. 

 

Verhogingen 
 

 

5.4. Wanneer burgemeester en wethouders bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning een extra toets 
moeten uitvoeren en/of een ontheffing moeten verlenen voordat een besluit over het verlenen van de vergunning 
kan worden genomen, worden de leges genoemd in onderdeel 5.2 verhoogd, dan wel worden aanvullend leges 

 
 



geheven. 
Het gaat om de volgende extra toetsingen en ontheffingen: 
- toetsing welstand (zie onderdeel 5.4.1); 
- externe advieskosten (zie onderdeel 5.4.2); 
- beoordeling bodemgesteldheidsrapport (zie onderdeel 5.4.3); 
- projectbesluit (zie onderdeel 5.4.4); 
- wijziging bestemmingsplan (zie onderdeel 5.4.5); 
- uitwerking bestemmingsplan (zie onderdeel 5.4.6); 
- ontheffing bestemmingsplan (zie onderdeel 5.4.7); 
- tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (zie onderdeel 5.4.8); 
- ontheffing of toetsing exploitatieplan (zie onderdeel 5.4.9); 
- bouwveiligheidsplan (zie onderdeel 5.4.10); 

 

5.4.1 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, in verband met een toets aan welstandscriteria 
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de 
aanvrager medegedeelde kosten, in verband met de toetsing door de welstandcommissie. De kosten blijken uit 
een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld. 

 

5.4.2. Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, in verband met overige 
externe advieskosten, van bijvoorbeeld advies- of ingenieursbureaus. Een voorbeeld hiervan is het inschakelen 
van een bureau om constructieberekeningen te controleren wanneer de teamcoördinator Bouw- en 
Woningtoezicht dat noodzakelijk acht. 

 

 

5.4.3.  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van 
een onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid van de bodem (onderzoek naar bodemverontreiniging), als 
bedoeld in de bouwverordening; 

€                               58,05 

5.4.4 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
bouwplan ten aanzien waarvan artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit) wordt 
toegepast en de met het projectbesluit gepaard gaande kosten niet worden verhaald krachtens afdeling 6.4 van 
de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie), verhoogd met 

€                         2.556,25 

5.4.5 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
aanvraag tot herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke 
ordening en de met de herziening gepaard gaande kosten niet worden verhaald krachtens afdeling 6.4 van de 
Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie), verhoogd met 

€                         2.556,25 

5.4.6 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
aanvraag tot wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid , onder a en b, 
van de Wet ruimtelijke ordening en de met de wijziging of uitwerking gepaard gaande kosten niet worden 
verhaald krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie), verhoogd met  

€                         2.556,25 

5.4.7 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
aanvraag om ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.23 (of voorzover aan de orde artikel 
19 lid 3 WRO oud) of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, verhoogd met  

€                            113,40 



5.4.8 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
aanvraag om ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
met 

€                            210,15 

5.4.9 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
bouwwerk ten aanzien waarvan: 

 

5.4.9.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd 
met 

€                              86,90 

5.4.9.2 artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met  €                              86,90 
5.4.10 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een 

bouwplan waarvoor een bouwveiligheidsplan door de aanvrager ingediend moet worden, voor de beoordeling 
daarvan verhoogd met   

€                              86,90 

  

Sloop- en aanlegvergunningen 
 

 

5.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning 
als bedoeld in de bouwverordening. 

€                            106,15 

5.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 
3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 
(aanlegvergunning) 

€                            188,30 

5.5.3 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.5. wordt, indien de aanvraag van een aanlegvergunning:  
5.5.3.1 betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, 3.22, 

3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met  
€                            136,30 

5.5.3.2 betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, 
zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met  

€                            136,30 

 
Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan  
5.6.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om 

bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening.  

€                              75,00 

5.6.2 Het  tarief, genoemd in 5.6.1. vindt geen toepassing  indien de met deze ontheffing gepaard gaande kosten 
krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald. 

 

 
Bestemmingswijzigingen zonder bouwplan, waarvoor bouwvergunning is vereist 
5.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van 

het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid , onder c, of 3.22, lid 1 of 3.23 of 3.38, vierde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor bouwvergunning is vereist als 
bedoeld onder 5.2 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 
als bedoeld onder 5.5.4;  

 
€                           289,20 
 
 



5.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een besluit als bedoeld 
in artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit), zonder (1) dat daaraan een bouwplan ten 
grondslag ligt of (2) ten behoeve van het verrichten van met het bestemmingsplan of beheersverordening 
strijdige werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde,   
 

€                        2.556,25 

 

Bodemgesteldheidsonderzoek 

 

5.8. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een 
onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid van de bodem (onderzoek naar bodemverontreiniging), als bedoeld 
in de bouwverordening 

 
 

€                               59,20 

 

Aanlegvergunningen 

 

5.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 

€                             192,05 

5.9.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden 
verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
wordt het overeenkomstig 5.9.1 berekende bedrag verhoogd met 

 

€                             275,90 

5.9.3 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden 
verleend met toepassing van artikel 46, lid 7, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 
5.9.1 berekende bedrag verhoogd met 

 

€                             331,10 

Makelaarsinformatie 

 

 

5.10.1 Het starttarief voor makelaarsinformatie zoals inlichtingen uit het bestemmingsplan, bouwmogelijkheden, het 
bouwvergunningenarchief, bodeminformatie, etc. bedraagt  

€                               27,00 

5.10.2 Voor de naspeuringen van de in lid 5.10.1 bedoelde inlichtingen wordt daarnaast per kwartier het bedrag in 
rekening gebracht welke wordt vermeld in artikel 6.1 

 

 
Hoofdstuk 6. Gemeentearchief. 

 

6.1. Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berus-
tende stukken en het verstrekken van afschriften daarvan, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 
€                               14,45 



 
Hoofdstuk 7. Vastgoedinformatie.  

 

7.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de 
gemeentelijke registraties 

 

7.1.1. Het verstrekken van inlichtingen over kadastrale en/of topografische informatie uit de gemeentelijke registraties, op 
A4-formaat per inlichting 

€                                  6,15 

7.1.2. Het verstrekken van een computeruitdraai (plot) van een kadastrale en/of topografische situatie uit de 
gemeentelijke registraties, groter dan A4 per kaartblad 

€                                  8,20 

7.1.3. Het verstrekken van digitaal kaartmateriaal over kadastrale en/of topografische informatie uit de gemeentelijke 
registraties als bestand, per hectare  

€                               13,75 

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

7.2.1. Het verstrekken van een afdruk van een digitale luchtfoto op A4-formaat per inlichting €                                 7,60 

7.2.2. Het verstrekken van een afdruk van een digitale luchtfoto op A3-formaat per inlichting €                               15,00 

7.3 Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van  

7.3.1. Een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan 
of stadsvernieuwingsplan per inlichting 

€                                 8,20 

7.3.2. Een fotokopie of afdruk op A4-formaat of kleiner van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, 
streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per bladzijde 

€                                 0,35 

7.3.3. Een fotokopie of afdruk op A3-formaat van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, 
wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per bladzijde 

€                                 0,80 

7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het 
gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken vaneen 
aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen  

€                               10,20 

7.5 Tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:  

7.5.1 Het gemeentelijke adressenbestand, per adres €                                3,45 

7.5.2 Het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie €                                3,45 

7.5.3 Het adrescoördinatiebestand, per adrescoördinaat €                                3,45 

7.5.4 De gebouwenregistratie €                                3,45 



 
Hoofdstuk 8. Reisdocumenten. 

 

8.1. het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  

8.1.1. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen 

 
€                               49,60 

8.1.2. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal 
paspoort als bedoeld in 8.1.1 (zakenpaspoort) 

 
€                               55,40 

8.1.3. tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de 
positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 

 
€                               49,60 

8.1.4. tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 8.1.1., 8.1.2. en 8.1.3 direct bij de aanvraag 
van dit nieuwe reisdocument 

€                                 8,70 

8.1.5. tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingsticker in een al uitgegeven reisdocument als 
bedoeld in 8.1.1., 8.1.2. en 8.1.3. 

€                               20,35 

8.1.6. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) €                               41,75 

8.2.1. de tarieven als genoemd in de onderdelen 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3 evenals 8.1.6 worden bij een spoedlevering 
vermeerderd met een bedrag van 

 

€                               41,00 

8.2.2. het tarief als genoemd in 8.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als 
bedoeld in 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4, slechts één 
keer per reisdocument berekend. 

 

8.2.3. het tarief als genoemd in onderdeel 8.1.5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per 
bijschrijvingsticker van 

€                               19,50 

8.2.4. tot het verstrekken van een reisdocument als genoemd in de onderdelen 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. en 8.1.6, waarbij 
extra administratieve handelingen noodzakelijk zijn in verband met vermissing van een vorig document of een 
aanvraag buiten de normale openingstijden  

€                               15,35 

 
Hoofdstuk 9. Rijbewijzen. 

 

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

9.1.1. tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs €                               30,70 

9.1.2. Het tarief genoemd in onderdeel 9.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met €                               30,00 



9.1.3. tot het afgeven van een rijbewijs als genoemd onder 9.1.1., waarbij extra administratieve handelingen noodzakelijk 
zijn i.v.m. vermissing van een vorig document of een aanvraag buiten de normale openingstijden 

€                               15,35 

 
Hoofdstuk 10. Wet op de kansspelen. 

 

10.1.  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

 

10.1.1. Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen €                                 8,60 

10.1.2. Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen 
a. indien de vergunning voor één speelautomaat geldt  

 
€                               58,90 

 b. indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, € 22,95 vermeerderd met het product van het 
aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van € 34,70 

 
 

10.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 30c eerste lid, ond. c. van de Wet op de Kansspelen, juncto art. 2 
van de Speelautomaten Verordening gemeente Tynaarlo 

€                            855,25 

 
Hoofdstuk 11. Drank- en Horecawet. 

 

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

11.1.1. tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet   €                             468,20 

11.1.2. tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet uitsluitend 
betrekking hebbende op wijziging van de persoonsgebonden gegevens  
 

€                             114,95 

11.1.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en 
Horecawet  

€                             117,25 

11.1.4. Het tarief bedraagt voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.  
 

€                               58,65 

11.2. Indien er door de gemeente een advies wordt gevraagd aan Bureau Bibob, worden de leges van de Drank- en 
Horecavergunningaanvraag verhoogd met: 

€                             520,20 

 
Hoofdstuk 12. Winkeltijdenwet.  

 

12.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing c.q. aanwijzing op grond van 
de verordening winkeltijden Tynaarlo 

€                               15,60 



 
Hoofdstuk 13. Brandbeveiliging. 

 

13.1. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een 
gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken  

€                             177,75 

13.1.1. Indien de gebruiksvergunning de hierna genoemde bouwwerken of inrichtingen betreft, wordt het onder 14.1 
genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen 

 

13.1.2. theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen, gebedshuizen, kantoren, scholen, 
horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht- en dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, apothe-
ken, gezondheidscentra, buurthuizen, zwembaden, sauna's, bibliotheken met een bruto vloeroppervlakte: 
-tot 100 m2  € 109,70 
-van 100 tot 500 m2,  €  1,11 per m2 

 

 - van 500 tot 2000 m2, €  323,50 vermeerderd met €  0,44 per m2 
- van 2000 tot 5000 m2, €  921,90 vermeerderd met €  0,13 per m2 
- van 5000 tot 50000 m2, € 1454,30 vermeerderd met €  0,02 per m2 
- boven 50000 m2, € 1974,55 vermeerderd met €  0,01 per m2 

 

13.1.3. Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten, musea, sport- en evene-
mentshallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra, kampeerplaatsen, jachthavens met een bruto (vloer-)oppervlak-
te: 
- tot 100 m2, €  55,05 
- van 100 tot 500 m2, €  0,54 per m2 
- van 500 tot 2000 m2, €  161,60 vermeerderd met  €  0,19 per m2 
- van 2000 tot 5000 m2, €  457,90 vermeerderd met  €  0,01 per m2 
- van 5000 tot 50000 m2, €  757,30 vermeerderd met  €  0,01 per m2 
- boven 50000 m2, €  1023,40 vermeerderd met €  0,01 per m2 

 

13.1.4. Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, voor zover het betreft niet bebouwd terrein in gebruik voor 
bedrijfsdoeleinden met een bruto oppervlakte: 
- tot 500 m2, €  55,05 
- van 500 tot 2000 m2, € 109,80 
- van 2000 tot 5000 m2, €  164,85 
- boven 5000 m2, € 164,85 vermeerderd met € 26,90 per 5000 m2 

 

13.1.5. Het tarief bedraagt voor het  overschrijven van de gebruiksvergunning op basis van artikel 2.11.1 van het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken op een andere naam 

€                             123,50 

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

13.2.1. het verlenen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik  



bouwwerken, dan wel artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening voor tijdelijke bouwsels, markten, kermis-
sen, circussen en dergelijke voor gebruik vanaf 50 personen 

 

 -    voor een periode van maximaal drie dagen €                               32,65 

 - voor een periode van meer dan drie doch minder dan acht dagen €                               54,35 

 - voor een periode van acht dagen en langer €                               54,35 
 vermeerderd met  € 52,40 per dag  met een maximum van € 367,85  

 
Hoofdstuk 14. Verkeer en vervoer. 

 

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

14.1.1. Tot het verlenen van ontheffingen van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, welke krachtens 
artikel 87 van genoemd reglement door Burgemeester en wethouders kunnen worden verleend 

 
€                               33,55 

14.1.2. tot het verlenen van ontheffingen ex artikel 149 Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 7.1. voertuigreglement  
€                               33,55 

14.1.3. tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het B.A.B.W.  €                               60,95 

 

Hoofdstuk 15. Wet op de openluchtrecreatie. 

 

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

15.1.1. tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing voor het plaatsen van kampeermiddelen buiten een kampeerterrein €                                 8,35 

15.1.2. tot het verkrijgen van een vergunning of vrijstelling voor de exploitatie van een kampeerterrein   

 aantal plaatsen: 1 t/m  5 €                               44,40 

 6 t/m 14 €                               88,60 

 15 t/m 24 €                             126,60 

 25 t/m 74 €                             153,60 

 meer dan 74 €                             197,05 
 
Hoofdstuk 16. Diversen. 

 



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

16.1.1. tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek op straat of het doen van vertoningen op de open-
bare weg, behalve voor fanfarekorpsen, harmoniekorpsen en drumbands, geldig voor: 
a.   één dag 

 
 

€                                 3,20 

 b. één week of korter, doch langer dan één dag €                                 5,00 

 c. één maand of korter, doch langer dan één week €                               10,00 

 d. één kwartaal of korter, doch langer dan één maand €                               27,90 

 e. één jaar of korter, doch langer dan één kwartaal €                               69,35 

16.1.2. tot het beoordelen van de resultaten van een geluidsrapport – voorzover niet onderdeel van een milieuvergunning - 
voor ieder daaraan besteed uur of gedeelte daarvan  

€                               57,85    

16.1.3. tot het verkrijgen van een vergunning om te venten, geldig voor:  

 a. één dag €                                 5,75 

 b. één week of korter, doch langer dan één dag €                                 8,60 

 c. één maand of korter, doch langer dan één week €                               14,50 

 d. één jaar of korter, doch langer dan één maand €                               57,95 

16.1.4. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.7.2. eerste lid van de APV  €                               44,55 

16.1.5. tot het legaliseren van een stuk €                                 3,50 

16.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het 
kappen van één boom of meerdere bomen: 
 

€                               13,20 

Straatfotografie  

16.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van vergunningen voor 
straatfotografie voor elke dag, waarvoor de vergunning geldt, per vergunning 

 
€                                 8,85 

Stalling voertuigen  

16.4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
a. om vergunning tot standplaatsen/stalling van voertuigen met inbegrip van auto’s, als bedoeld in de 

gemeentelijke A.P.V. 
b. om vergunning tot standplaatsen/stalling van voertuigen met uitzondering van auto’s, als bedoeld in de 

 
 

€                               38,80 
 

€                                 6,80 



gemeentelijke A.P.V.  

Standplaatsen  

16.5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning om in de 
gemeente een standplaats in te nemen met een kraam, stalletje, ijscokar of andere dergelijke inrichtingen voor de 
verkoop van waren: 

 

16.5.1. Geldig voor niet langer dan één week €                                 6,30 

16.5.2. Geldig voor een periode langer dan één week, doch voor niet langer dan één maand €                               17,95 

16.5.3. Geldig voor langer dan één maand, doch voor niet langer dan twaalf maanden €                               93,95 

16.5.4. Indien de standplaats op meer dan een dag per week wordt ingenomen, wordt het tarief als vermeld onder artikel 
16.5.1 tot en met 16.5.3. per dag(deel) per week vermeerderd met   

€                               16,10 

Evenementen  

16.6. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om in 
de gemeente een evenement tot houden als bedoeld in artikel 2.2.2. van de gemeentelijke A.P.V voor:  

 

16.6.1. Een niet belastend evenement €                                 8,65 

16.6.2. Een belastend evenement €                             108,20 

16.6.3. Een risico evenement €                           1136,50 

Prostitutie  

16.7. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor 
het exploiteren van een prostitutiebedrijf op grond van artikel 3.2.1. van de gemeentelijke A.P.V.  

€                           1106,65 

 
Behorende bij het raadsbesluit 
van 25 november 2008, nr. 10 
 
 
 
J.L. de Jong, griffier 


