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Provinciale Staten,
Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet, bekend wat zij in hun vergadering van 21 mei 2010 hebben vastgesteld :
VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING LIMBURG 2006 MET
BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL 2010
Gelet op het bepaalde in de artikelen 220 en 223 Provinciewet;
het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 13 april 2010, G-10-009-1, BVF, inzake
vaststelling van de "Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Limburg 2006" en de
bijbehorende tarieventabel 2010, alsmede het voorstel van het Presidium van 10 mei 2010 om paragraaf
2 van de tarieventabel inzake reproductie (bestuursstukken) in het voorstel van Gedeputeerde Staten te
laten vervallen in verband met de reductie van papiergebruik en het digitaal beschikbaar stellen van
vergaderstukken voor Provinciale Staten wordt:
De LEGESVERORDENING LIMBURG 2006 en de bijbehorende tarieventabel 2010 als volgt gewijzigd:
Artikel I. Wijziging
A. In de preambule wordt na “(Prov. Blad 2007, nr. 97)” het woord “en” vervangen door een komma.
B. In de preambule wordt na “(Prov. Blad 2008, nr. 81)” ingevoegd: en 18 december 2009 (Prov.
Blad 2009, nr. 95).
C. In de preambule wordt het zinsdeel “bij besluit van Provinciale Staten van 18 december 2009
(Prov. Blad 2009, nr. 95)” vervangen door “bij besluit van Provinciale Staten van 21 mei 2010”
D. In artikel 1, lid 1 wordt “lid I” vervangen door: “lid 1”.
E. In artikel 6, lid 1, sub c wordt na “ontgrondingsvergunning” ingevoegd: “of een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”.
F. In artikel 6, lid 2, sub c, eerste opsommingsteken wordt na “ontgrondingsvergunning” ingevoegd:
“of een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”.

G. In artikel 6, lid 2, sub c, tweede opsommingsteken wordt na “ontgrondingsvergunning” ingevoegd:
“of een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen”.
H. In artikel 6, lid 3 wordt na “ontgrondingsvergunning” ingevoegd: “of een omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen”.
I. In artikel 6, lid 4 wordt na “ontgrondingsvergunning,” ingevoegd: “een omgevingsvergunning voor
de activiteit bouwen” en wordt “grondwaterwetvergunning” gewijzigd in “Waterwetvergunning”.
J. In artikel 10, tweede lid wordt “januari” vervangen door “juli”.
K. In de tarieventabel 2010 behorende bij de Legesverordening Limburg 2006, hoofdstuk 3
“Vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van provinciale en wettelijke voorschriften”
1. worden onder Waterwet de artikelen 3.2, 3.2.1 en 3.2.2 als onderstaand aangepast en
vervallen de artikelen 3.2.3 en 3.2.4.
2. wordt na artikel 3.6.1 een nieuwe paragraaf “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht”
ingevoegd:
WATERWET
3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.2.1

een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet
of een wijziging daarvan, met uitzondering van een wijziging
van een vergunning inhoudende een vermindering van de
vergunde hoeveelheid:
a.

afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken grondwater per
jaar:
van
Van
Van
Van
Van

b.

3.2.2

Tarief in €

0 tot
50.000 m3
50.000 tot
100.000 m3
100.000 tot
200.000 m3
200.000 tot
500.000 m3
500.000 tot 1.500.000 m3
1.500.000 m3 of meer

2.950,00
4.425,00
7.370,00
8.845,00
10.320,00
11.715,00

een wijziging van de vergunning en/of de voorschriften op
aanvraag van de vergunninghouder dan wel diens
rechtsopvolger, zoals bedoeld in artikel 6.22 van de Waterwet,
van een vergunning als bedoeld onder a.

1.520,00

een vergunning voor het onttrekken en infiltreren van
grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem
(ontwikkelen duurzame energie) tot 100.000 m3 per jaar of een
wijziging van een dergelijke vergunning of
vergunningsvoorschriften

1.090,00

2

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Begripsbepalingen
Aanlegkosten:
de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor
het uitvoeren van werk, of voor zover deze ontbreekt, een
raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet
inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt onder de
aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de
werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking
heeft;
Bouwkosten:
de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor
het uitvoeren van werk, of voor zover deze ontbreekt, een
raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld
in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad
laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel
of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder
de bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft.

3.7

Tarief in €

Omgevingsvergunning
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van 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
onder titel 3.7 bepaalde. In afwijking van de vorige volzin kan
ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.
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3.7.1
a.

b.

3.7.2

a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

Schetsplan/vooroverleg
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het
tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3.7.2 indien sprake is
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, van de Wabo
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, van de 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 onder a bedoeld verrekend met de leges voor
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een
bouwwerk als bedoeld in 3.7.2
Bouwactiviteiten
Voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid
onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000
indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal
€ 50.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 50.000 doch maximaal
€ 100.000 bedragen
€ 3.400,-- vermeerderd met 2,6% van de bouwkosten voor
zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000 doch niet
hoger dan € 400.000
€ 11.200,-- vermeerderd met 1,65% van de bouwkosten voor
zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000 doch niet
hoger dan € 1.000.000
€ 21.100,-- vermeerderd met 0,44% van de bouwkosten voor
zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000 doch
niet hoger dan € 5.000.000
€ 38.700,-- vermeerderd met 0,09% van de bouwkosten voor
zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000.

675,00
1.700,00
3.400,00
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3.7.3

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

3.7.4

a.
b.
3.7.5

3.7.6

Welstandsadvies
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.7.1 en 3.7.2
bedraagt het tarief voor een welstandadvies:
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000
indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal
€ 50.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 50.000 doch maximaal
€ 100.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 100.000 doch maximaal
€ 400.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 400.000 doch maximaal
€ 1.000.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 doch maximaal
€ 5.000.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 doch maximaal
€ 25.000.000 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen
een tweede welstandsadvies is gratis. Voor elk volgend advies
is leges verschuldigd volgens a t/m h.

200,00
200,00
200,00
350,00
350,00
650,00
650,00
650,00

Beoordeling bodemrapport
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, van de
Wabo wordt verhoogd, indien de aanvraag tot het verstrekken
van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan
worden afgehandeld wanneer:
een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, met
een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, met

500,00
500,00

Beoordeling aanvullende gegevens
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het
bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo al in behandeling is genomen

500,00

Uitvoeren werk of werkzaamheden
Het tarief bedraagt voor een aanlegactiviteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo voor het uitvoeren
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden,
in gevallen waarin dat bij bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

650,00
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3.7.7

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

3.7.8

Planologisch strijdig waarbij al dan niet tevens sprake is
van een bouwactiviteit
Het tarief bedraagt voor een activiteit waarbij sprake is van
planologisch afwijkend gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
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)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking)
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke 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)
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)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

300,00
300,00
500,00
300,00
300,00

500,00

300,00
300,00

b.

Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan
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, van de
Wabo wordt verhoogd, indien de aanvraag betrekking heeft op
een bouwwerk ten aanzien waarvan:
een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de
Wro wordt verleend, met
toetsing aan een exploitatiepan dient plaats te vinden, met

300,00
300,00

c.

artikel 50a van de Woningwet wordt toegepast, met

300,00

a.
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3.7.9

a.
b.
c.

3.7.10

a.

b.

c.

d.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
Het tarief bedraagt voor het in gebruik nemen of gebruiken van
een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo;
indien het gebruiksoppervlak minder bedraagt dan 1000 m2
indien het gebruiksoppervlak gelijk is of meer bedraagt dan
1000 m2
indien de aanvraag betrekking heeft op een geringe wijziging
ten opzichte van een reeds eerder verleende vergunning
Activiteiten met betrekking tot monumenten of
beschermde stads- of dorpsgezichten
Het tarief bedraagt voor activiteiten met betrekking tot
monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten:
indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten met
betrekking tot monumenten of beschermd stads- en
dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van
de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig
opzicht wijzigen van een beschermd monument op een wijze
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo voor
het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of
dorpsgezicht
indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als bedoeld
in artikel 2.2, eerste lid, onder b, 1° en 2°, van de Wabo voor
het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening
aangewezen monument, of het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken daarvan op een wijze waardoor het wordt ontsierd of
in gevaar gebracht
indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als bedoeld
in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo voor het slopen
van een bouwwerk dat krachtens provinciale of gemeentelijke
verordening is aangewezen als beschermd stads- of
dorpsgezicht

250,00
500,00
100,00

250,00

250,00

250,00

250,00
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3.7.11
a.

b.
c.

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

Sloopactiviteiten
Het tarief bedraagt:
indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo voor
het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel voor zover daarvoor
krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder a, van de Wabo indien het gaat om vrijkomend
puin met een inhoud tot 100 m3
gelijk of hoger dan 100 m3
indien bij de aanvraag sprake is van een bouwwerk waarin
asbest of een asbesthoudend product aanwezig is wordt het
tarief verhoogd met een bedrag van

200,00
500,00

200,00

Aanleggen of verandering brengen in 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, van de Wabo voor het
aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg
van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als
bedoeld in artikel 2.1, eerst lid, onder b, van de Wabo

250,00

Uitweg/inrit
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 e, van de Wabo voor het maken,
hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een
uitweg

100,00

Alarminstallatie
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder f, van de Wabo voor het in, op of aan een
onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor
de omgeving opvallend geluid of geluidsignaal kan produceren

100,00

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, van de Wabo voor het vellen
of doen vellen van houtopstand

100,00
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3.7.16

a.

b.

c.

3.7.17

a.

b.

3.7.18

a.

b.

Handelsreclame
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een vergunning:
indien de aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder
h, van de Wabo betrekking heeft op 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 publiek
toegankelijke plaats
indien de aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i,
van de Wabo betrekking heeft op het als eigenaar, beperkt
zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak
handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd in welke vorm dan
ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke
plaats
indien voor een aanvraag als bedoeld onder a of b een advies
van de Welstandscommissie gevraagd dient te worden wordt
het tarief verhoogd met een bedrag van
Opslag van roerende zaken
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 j, van de Wabo voor het opslaan
van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de
provincie of een gemeente
artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo voor het als
eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een
roerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen
gedeelte van de provincie of gemeente roerende zaken worden
opgeslagen
Andere activiteiten
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag als bedoeld in:
artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het verrichten
van een andere activiteit die behoort tot een bij AMvB
aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn
op de fysieke leefomgeving
artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo voor het verrichten van
een activiteit die geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere
activiteiten en die behoren tot een bij provinciale, gemeentelijke
of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten
die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

150,00

150,00

250,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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3.7.19

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 voor elke fase het bedrag dat
voortvloeit uit toepassing van de tarieven voor de activiteiten
waarop de fase betrekking heeft.

Artikel II
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad op 1 juli 2010.

Artikel III Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Eerste wijziging van de Legesverordening 2006”.

Aldus vastgesteld door de Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 21 mei 2010.

Provinciale Staten voornoemd,
Dhr. L.J.P.M. Frissen, voorzitter
Mw. Drs. J.J. Braam, griffier
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