
Tarieventabel bij de Legesverordening
omgevingsvergunning Bernheze 2023

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

BedragNr.

2.1.1

2.1.1.1
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Indeling tarieventabel:
Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2: Vergunningencheck/ voorfase verkennen initiatief
Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4: Vermindering
Hoofdstuk 5: Teruggaaf
Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7: Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 8: In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen



2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.3

BedragNr.

2.2

€215,002.2.1

22 2

€514,00

€2.461,25

€514,00

€ 1.075,002.2.3
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In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2: Vergunningencheck/ Voorfase verkennen initiatief

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

2.1.2



BedragNr.

2 3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.1.1

€ 198,252.3.1.1.2

Korting 50%
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Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van 
de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 
andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in 
die onderdelen bedoelde activiteiten:
Het tarief wordt berekend aan de hand van schijven. Elke schijf 
betreft een bepaald gedeelte van de vastgestelde bouwkosten, 

de eerste schijf, betreffende de bouwkosten tot € 15.000,00 bedraagt 
2,687% van de bouwkosten in deze schijf, met een minimum van 
€215,00;
de tweede schijf, betreffende de bouwkosten vanaf € 15.000,00 tot 
€ 500.000,00, bedraagt 2.382% van de bouwkosten in deze schijf; 
de derde schijf betreffende de bouwkosten vanaf € 500.000,00 
bedraagt 2,089% van de bouwkosten in deze schijf.

Voor het verlenen van een balievergunning komen de volgende 
activiteiten in aanmerking:
een particulier bouwplan op een perceel met een woonbestemming; 
een bouwplan op een perceel met de functieaanduiding Wonen, mits 
het niet gaat om gehele herbouw van een woning.
Aanvullende voorwaarden voordat een balievergunning wordt 
verleend:
welstandseisen zijn niet van toepassing
voldoet aan bestemmingsplan, geen buitenplanse of binnenplanse 
afwijking noodzakelijk
gecertificeerde bouwbesluittoets
voldoet aan de gemeentelijke Bouwverordening
voldoet aan de lijst van indieningsvereisten

Vast bedrag: Opslag op basis van 2.3.1.1.1

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning



€110,002.3.1.2

€1.075,002.3.1.3

125%2.3.1.4

€ 504,002.3.2

2.3.3

€ 325,952.3.3.1

€ 1.028,002.3.3.2

€6.735,502 3.3.3

€ 325,952.3.34

€ 325,952.3.3.5
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voor een verplicht advies van de agrarische commissie:

Achteraf ingediende aanvraag :
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 1 bedraagt het tarief, 
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 
aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit op grond van dat 
onderdeel verschuldigde leges

Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, 
van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 
andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in 
die onderdelen bedoelde activiteiten.

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

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking)

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking "kruimgeval")

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking)

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van exploitatieplan)

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

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning



€ 325,952.3.36

€ 325,952.3.3.7

2.3.4

2.3.4.1 ter zake van het in behandeling nemen van:

Gebouwen met een woonfunctie:2.3.4.1.1

€ 1.295,55Tehuizen2.3.4.1,1.1

€ 1.295,552.3.4.1.1.2 Kloosters/abdijen

€ 867,30Woongebouwen met inpandige gangen2.3.4.1.1.3

Gevangenissen €2.510,302.3.4.1.1.4

€843,70Woningen niet zelfstandige bewoners2.3.4.1.1.5

€843,702.3.4.1.1.6 Woningen niet zelfredzame bewoners

€2.580,552.3.4.1.1.7 Bejaardenoorden

2.3.4.1.2 Gebouwen met een logiesfunctie:

2.3.4.1.2.1 Hotel:

€2.580,552.3.4.1.2.1.1 10 tot en met 50 personen

€2.580,552.3.4.1.2.1.2 meer dan 50 personen

Pension/Nachtverblijf:2.3.4.1.2.2

€ 1.723,802.3.4.1.2.2.1 10 tot en met 50 personen

€2.580,552 3.4 1.2.2.2 meer dan 50 personen

2.3.4.1.2.3 Dagverblijf:

€ 867,302.3.4.1.2.3.1 10 tot en met 50 personen

€ 1.723,802.3.4.1.2.3.2 meer dan 50 personen

2.3.4.1.2.4 Kampeerterrein/jachthaven:

€ 696,002.3.4.1.2.4.1 10 tot en met 100 personen

€ 1.038,55
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Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid. onder d, van de 
Wabo en zoals bedoeld in artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die 
onderdelen bedoelde activiteiten.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van voorbereidingsbesluit)

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de 
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, 
onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale 
regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

2.3.4.1.2.4.2. meer dan 100 tot en met 250 personen



€1.381.20

Gebouwen met een onderwijsfunctie:2.3.4.1.3

€ 867.302.3.4.1.3.1 Onderwijsinstellingen Leerlingen jonger dan 12 jaar

2.3.4.1.3.2 Onderwijsinstellingen Leerlingen ouder dan 12 jaar:

€ 867,302.3.4.1.3.2.1 50 tot en met 250 leerlingen

€ 1.381,20250 tot en met 500 leerlingen2.3.4.1.3.2.2

€ 2.066,452.3.4.1.3.2.3 meer dan 500 leerlingen

Multifunctioneel schoolgebouw:2.3.4.1.3.2.4

€ 867,3050 tot en met 250 personen

€1.381,20250 tot en met 500 personen

€ 2.066.45meer dan 500 personen

€ 867,302.3.4.1.3.3 Kinderdagverblijf

€867,302.3.4.1.3.4 Peuterspeelzaal

Gezondheidszorggebouwen:2.3.4.1.4

€867,30Gezondheidsdiensten2.3.4.1.4.1

€2.580,552.3.4.1.4.2 Klinieken (poli- psychiatrische.)

€8.576,202.3.4.1.4.3 Ziekenhuizen

€4.293,502.3.4.1.4.4 Verpleegtehuizen

2.3.4.2

€110,002.3.4 3

€110.002.3.4.4

2.3.5
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Administratieve en beheershandelingen:
Het vervangen en/of toevoegen van tekeningen

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.3.4.1 wordt 
ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of wordt 
geweigerd, wordt op verzoek de berekende leges met 50% 
verminderd.

Het tarief van een verklaring van overdracht van de 
gebruiksvergunning aan een nieuwe gebruiker bedraagt

2.3.4.1.2.4.2. meer dan 250 personen



2.3.5.1

Kosteloos2.3.5.1.1

Kosteloos2.3.5.1.2

€110,002.3.5.1.3

2.3.6

€ 192,952.3.7

kosteloos2.3.8
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Kappen:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van 
een bepaling in een provinciale verordening of artikel 5.2.1 van de
VFL een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd 
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens 
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument 
op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 

Extra beoordeling monumentencommissie:
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het tarief, 
indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een 
tweede maal of vaker een monumententoets noodzakelijk is

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die 
onderdelen bedoelde activiteiten: De advieskosten die daarbij horen 
worden 1 op 1 doorberekend naar de aanvrager.

Aanleggen of veranderen van een inrit:
Indien de aanvraag betrekking heeft op het aanleggen of veranderen 
van een inrit als bedoeld in artikel 6.2.2 VFL en in artikel 2.2, eerste 
lid, onder e van de Wabo

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning



€110,002.3.9

kosteloos2.3.10

2.3.11

€ 187,702.3.11.1

€187,702.3.11.2.1

€ 187,702.3.11.2.2

2.3.12

2.3.12.1

2.3.12.2
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60% van het 
legesbedrag.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat 
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de 
activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft 
met uitzondering van de leges op grond van artikel 2.3.11 Deze 
bedragen in de eerste fase :

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat 
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de 
activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking 
heeft, met uitzondering van de leges op grond van artikel 2.3.11. 
Deze bedragen in de tweede fase:

Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de 
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of 
handeling:

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die 
onderdelen bedoelde activiteiten.

als het een gemeentelijke verordening betreft, 

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft.

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee 
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo. 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die 
onderdelen bedoelde activiteiten:

40% van het 
legesbedrag.

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning



2.3.13

€ 187,702.3.13.1

€ 187,702.3.13.2

€ 187,702.3.13.3

2.3.13.4

2.3.14

2.3.14.1

2.3.15

2.3.15.1

€ 876,552.3.15.2

2.3.15.3

2.3.15.4
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Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze 
tarieventabel bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk 
voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies 
moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking 
op de aanvraag om een omgevingsvergunning: de kosten die daarbij 
horen worden 1 op 1 doorberekend aan de aanvrager.

Verklaring van geen bedenkingen:

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

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het 
in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld.
In deze situatie wordt de aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter 
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.15.3 bedragen de kosten 
voor het behandelen van een aanvraag tot afgifte van een Verklaring 
van Geen Bedenkingen (Vvgb) in het kader van de Wet
Natuurbescherming (Wnb) door de provincie Noord-Brabant:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 

voor de beoordeling van een ecologisch rapport

voor de beoordeling van een Brabantse Zorgvuldigheidsscore
Veehouderij: De door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) in 
rekening gebrachte kosten op basis van nacalculatie 

Advies:

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning



€4.704,002.3.15.4.1

€ 3.885,002.3.154.2

€2.556,002.3.15.4.3

€2.220,002.3.15.4.4

€ 7.902,002.3.15.4.5

€ 5.459,002.3.15.4.6

BedragNr.

2.4.1

10%2.4.2

J

BedragNr.

2.5.1

20%2.5.1.1

L
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L

Hoofdstuk 4: Vermindering

Hoofdstuk 5: Teruggaaf

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van 

leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of 
verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.15. 

De vermindering bedraagt:



10%2.5.2

2.5.3

10%2.5.3.1

2.5.3 2

2.5.4

2.5.5

€110,002.5.6

Nr.

2.6
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Bedrag

€ 110,00

Hoofdstuk 5: Teruggaaf

Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning



Nr.

2.7.1

€ 7.655,002.7.2

Nr.

2.8

vu-a
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Bedrag

€ 110,00

Bedrag

€9.765,00

Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2023 behorend bij 
raadsbesluit van 15 december 2022.

Hoofdstuk 7: Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8: In deze titel niet benoemde beschikking

\ v Leandra KNian
griffier


