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3.1 OMGEVINGSVERGUNNING

3.1.1 ALGEMENE TARIEVEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning in 

de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) voor een project: de som van de 

verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat 

en waarop de aanvraag betrekking heeft.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld 

in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo (eerste en tweede fase) wordt op dezelfde wijze berekend als 

bovenstaand aangegeven.

3.1.1.1 Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een concept aanvraag voor een omgevingsvergunning 

(schriftelijke reactie op verzoek over de haalbaarheid van een voorgenomen project). De kosten voor 

een conceptaanvraag worden in mindering gebracht op de leges indien binnen 26 weken een Wabo-

aanvraag wordt ingediend.

250,00 250,00 0,0%

3.1.1.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om bepaling van gelijkwaardigheid als 

bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012

667,40 667,40 0,0%

3.1.2 BOUWEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo (bouwen) wordt bepaald aan de hand van 

onderstaande tabel

3.1.2.1 schijf 1 - bij bouwkosten tussen € 0 en € 50.000 bedraagt het tarief 

2,96% van de totale bouwsom

3.1.2.2 schijf 2 -bij bouwkosten tussen € 50.000 en € 500.000 wordt het tarief van schijf 1 over het bij die schijf 

genoemde bedrag geheven vermeerderd met 

3,88% van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in schijf 2

3.1.2.3 schijf 3 -  bij een bouwsom tussen € 500.000 en € 5.000.000 wordt het tarief van de schijven 1 en 2 over 

de bij die schijven genoemde bedragen geheven vermeerderd met  

3,19% van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in deze schijf

3.1.2.4 schijf 4 - bij bouwkosten tussen € 5.000.000 en € 50.000.000 - wordt het tarief van de schijven 1, 2 en 3 

over de bij die schijven genoemde bedragen geheven vermeerderd met 

2,5% van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in deze schijf

3.1.2.5 schijf 5 - bij bouwkosten vanaf € 50.000.000 - wordt het tarief van de schijven 1, 2, 3 en 4 over de bij die 

schijven genoemde bedragen geheven vermeerderd met 

1,50% van het gedeelte van de bouwkosten, die vallen in deze schijf

Voor de tarieven 3.1.2.1 tot en met 3.1.2.5 geldt een minimum van € 250

3.1.3 GEBRUIKEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN

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

3.1.3.1 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo in samenhang met 

artikel 2.12, eerste lid onder a sub 1, resp. onder d (gebruik gronden of bouwwerken in strijd met 

bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit in bij het plan of besluit aangegeven gevallen/binnenplanse 

afwijking) (afwijkingsbesluit A1)

Afwijking bestemmingsplan met bouwkosten

3.1.3.1.1 bij een bouwsom minder dan € 50.000 bedraagt het tarief 350,00 350,00 0,0%

3.1.3.1.2 bij bouwkosten tussen € 50.000 en € 500.000 bedraagt het tarief 750,00 750,00 0,0%

3.1.3.1.3 bij bouwkosten tussen € 500.000 en € 5.000.000 bedraagt het tarief 1.500,00 1.500,00 0,0%

3.1.3.1.4 bij bouwkosten tussen € 5.000.000 en € 50.000.000 bedraagt het tarief 3.000,00 3.000,00 0,0%

3.1.3.1.5 bij bouwkosten vanaf € 50.000.000 bedraagt het tarief 15.000,00 15.000,00 0,0%

3.1.3.2 een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo in samenhang 

met artikel 2 12, eerste lid onder a sub 2 (bij amvb aangewezen gevallen van buitenplanse afwijking van 

beperkte planologische betekenis) (afwijkingsbesluit A2)

Afwijking bestemmingsplan met bouwkosten

3.1.3.2.1 bij een bouwsom minder dan € 50.000 bedraagt het tarief 350,00 350,00 0,0%

3.1.3.2.2 bij bouwkosten tussen € 50.000 en € 500.000 bedraagt het tarief 750,00 750,00 0,0%

3.1.3.2.3 bij bouwkosten tussen € 500.000 en € 5.000.000 bedraagt het tarief 1.500,00 1.500,00 0,0%

3.1.3.2.4 bij bouwkosten tussen € 5.000.000 en € 50.000.000 bedraagt het tarief 3.000,00 3.000,00 0,0%

3.1.3.2.5 bij bouwkosten vanaf € 50.000.000 bedraagt het tarief 15.000,00 15.000,00 0,0%

3.1.3.3 een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid onder c van de Wabo in samenhang met 

artikel 2.10, tweede lid, 2.11, tweede lid en 2.12, eerste lid onder a sub 3 (buitenplanse afwijking) 

(afwijkingsbesluit A3)

4,5% van de bouwkosten voor het onderdeel waarvan wordt afgeweken van het bestemmingsplan

met een minimum van € 450

tot een maximum van € 45.000

3.1.3.4 een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo in samenhang met de artikelen 2.10, tweede lid, 

2.11, tweede lid en 2.12, eerste lid onder a sub 3

700,00 700,00 0,0%

3.1.4 AANLEGGEN

3.1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden, in gevallen bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 

voorbereidingsbesluit bepaald)

1,2% van de aanlegkosten

met een minimum van € 250.

3.1.5 SLOPEN

3.1.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g van de Wabo (slopen bouwwerk voorzien in bestemmingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit)

een vast bedrag van 250,00 250,00 0,0%

3.1.6 VELLEN HOUTOPSTAND

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid onder g van de Wabo (vellen of laten vellen van houtopstand) tezamen met de vigerende 

artikelen uit de  Bomenverordening (vellen)

3.1.6.1 1 t/m 5 bomen 122,00 122,00 0,0%
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3.1.6.2 6 t/m 10 bomen 198,50 198,50 0,0%

3.1.6.3 11 t/m 25 bomen 250,00 250,00 0,0%

3.1.6.4 26 t/m 50 bomen 300,00 300,00 0,0%

3.1.6.5 meer dan 50 bomen 450,00 450,00 0,0%

3.1.7 MONUMENTEN

3.1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f en/of h van de Wabo dan wel artikel 2.2, eerste lid onder b 

en c van de Wabo, in samenhang met artikel 10 Erfgoedverordening (rijksmonument resp. gemeentelijk 

monument) 

450,00 450,00 0,0%

3.1.8 BRANDVEILIG GEBRUIK

3.1.8.1 DAGVERBLIJF

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld 

in artikel 2.1, eerste lid onder d van Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht juncto artikel 2.2 eerste 

lid onder b Besluit omgevingsrecht, afhankelijk van het bij de beschikking op de aanvraag vast te stellen 

maximaal toelaatbare aantal personen, bedraagt

3.1.8.1.1 tot en met 100 personen 1.365,00 1.365,00 0,0%

3.1.8.1.2 101-200 personen 2.388,00 2.388,00 0,0%

3.1.8.1.3 201-300 personen 3.154,00 3.154,00 0,0%

3.1.8.1.4 301-400 personen 3.653,00 3.653,00 0,0%

3.1.8.1.5 meer dan 400 personen 3.792,00 3.792,00 0,0%

3.1.8.2 NACHTVERBLIJF

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld 

in artikel 2.1 eerste lid sub d Wabo juncto, artikel 2.2 lid 1, onder a Besluit omgevingsrecht juncto artikel 

4.1 Bouwverordening Amsterdam 2013, afhankelijk van het bij de beschikking op de aanvraag vast te 

stellen maximaal toelaatbare aantal personen/bedden, bedraagt:

3.1.8.2.1 5-25 personen 879,00 879,00 0,0%

3.1.8.2.2 26-50 personen 1.772,00 1.772,00 0,0%

3.1.8.2.3 51-100 personen 3.034,00 3.034,00 0,0%

3.1.8.2.4 101-200 personen 4.630,00 4.630,00 0,0%

3.1.8.2.5 201-300 personen 6.033,00 6.033,00 0,0%

3.1.8.2.6 meer dan 300 personen 6.660,00 6.660,00 0,0%

3.1.9 UITWEG

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid onder e van de Wabo tezamen met de vigerende bepaling uit de Garageverordening 

(uitweg/garage)

3.1.9.1 bij een oppervlakte tot en met 500 m2 300,00 300,00 0,0%

3.1.9.2 bij een oppervlakte vanaf 500 m2 tot en met 5.000 m2 894,00 894,00 0,0%

3.1.9.3 bij een oppervlakte vanaf 5.000 m2 tot en met 20.000 m2 2.821,00 2.821,00 0,0%

3.1.9.4 voor elke 5.000 m2 of gedeelte daarvan boven 20.000 m2 wordt het tarief verhoogd met € 951

tot een maximum van € 18.922

3.1.10 ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Onder bouwkosten en aanlegkosten wordt verstaan een opgave van de aannemingssom als bedoeld in 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarde voor uitvoering van werken (UAV 

2012)  voor het uit te voeren werk dan wel voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten 

als bedoeld in het normblad NEN 2699

3.1.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een 

vergunning, goedkeuring, verklaring, afwijking of een andere dienst die samenhangt met een project in 

de fysieke leefomgeving, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen

250,00 250,00 0,0%

3.1.10.2 Voor een aanvraag die, naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur / College van burgemeester en 

wethouders, kan worden beschouwd als een aanvraag voor eenzelfde activiteit, waarvoor ten hoogste 

zes maanden voor de datum van ontvangst van deze aanvraag de vergunning is geweigerd en waarin 

de grondslag voor die weigering is opgeheven wordt teruggaaf van 50% van de voor die aanvraag 

geheven leges verleend (2e behandeling), met dien verstande dat het te betalen legesbedrag nooit 

minder is dan € 250

3.1.10.3 Het tarief bedraagt voor een aanvraag die, na toepassing van het bepaalde in art. 4:5 van de Algemene 

wet bestuursrecht, niet in behandeling wordt genomen

250,00 250,00 0,0%

3.1.10.4 Voor een aanvraag waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is die binnen drie 

weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen wordt ingetrokken wordt teruggaaf van 50% van de 

geheven leges verleend, met dien verstande dat het te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 250, 

tenzij het oorspronkelijke verschuldigde legesbedrag lager is dan € 250. Dan zal teruggaaf van 50% van 

de voor die aanvraag geheven leges worden verleend 

3.1.10.5 Voor een aanvraag waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is die binnen zes 

respectievelijk twaalf weken wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% respectievelijk 25% van de 

geheven leges verleend, met dien verstande dat het te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 250, 

tenzij het oorspronkelijke verschuldigde legesbedrag lager is dan € 250. Dan zal teruggaaf van 50% van 

de voor die aanvraag geheven leges worden verleend

3.1.10.6 Indien de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in 

afwijking van een eerder ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend en het gaat 

om een niet ingrijpend afwijken van de oorspronkelijke vergunning, worden de leges geheven 

overeenkomstig het bepaalde in rubriek 3.1, waarbij dan als bouwkosten gelden het verschil tussen de 

bouwkosten van het oorspronkelijke bouwplan en het gewijzigde bouwplan, met dien verstande dat het 

te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 250,

3.2 FYSIEKE LEEFOMGEVING OVERIGE ACTIVITEITEN

3.2.1 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN CRISIS- EN HERSTELWET

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

3.2.1.1 een  bestemmingsplan of bestemmingsplanherziening op verzoek als bedoeld in art. 3.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening

3.245,00 3.245,00 0,0%
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3.2.1.2 een verzoek tot wijziging of  uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.6, lid 1, onder a, 

en art. 3.6, lid 1, onder b van de Wet ruimtelijke ordening

1.763,00 1.763,00

3.2.1.3 een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in art. 2.10 van de Crisis- en herstelwet: de som van de 

bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, afwijking, vrijstelling of enig ander besluit in het 

kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit 

strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 

herstelwet.

3.2.1.4 Daar waar medewerking wordt verleend aan een besluit als bedoeld in de rubrieken 3.2.1.1 en 3.2.1.2 

en verzekerd is dat kostenverhaal plaatsvindt via afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatieplan / overeenkomst) wordt om een dubbele aanslag te voorkomen op verzoek 

vrijstelling of, indien van toepassing, teruggaaf verleend voor de leges bedoeld onder bedoelde 

rubrieken.

3.2.2 SPLITSINGSVERGUNNING

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld 

in artikel 22 van de Huisvestingswet (splitsingsvergunning):

3.2.2.1 per pand 1.938,00 1.938,00 0,0%

Het tarief wordt voor elk volgend pand verhoogd met € 1.569

3.2.2.2 Aanvraag splitsingsvergunning van een woningcorporatie aangesloten bij de AFW mits conform artikel 

6, tweede lid van het Convenant splitsen en verkoop sociale huurwoningen 2011 tot en met 2020, per te 

formeren recht

248,00 248,00 0,0%

3.2.3 VERGUNNING VOOR HET ONTTREKKEN, SAMENVOEGEN EN OMZETTEN

Het tarief bedraagt voor:

3.2.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de 

Huisvestingswet (behalve voor short stay), per woning of gedeelte van een woning

533,50 533,50 0,0%

3.2.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de 

bestemming tot bewoning voor short stay als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de 

Huisvestingswet

481,00 481,00 0,0%

3.2.5 OPENSTELLINGSVERGUNNING

3.2.5.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de 

Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel) bedraagt het tarief per 

aanvraag

150.000,00 150.000,00 0,0%

3.2.6 HUISVESTINGVERGUNNING

Het tarief bedraagt voor:

3.2.6.1 het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Huisvestingswet voor zover 

de vergunning door een ondergeschikte van burgemeester en wethouders wordt verleend

69,00 69,00 0,0%

3.2.6.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van 

de Leegstandwet voor een woonruimte in een gebouw, in een voor de verkoop bestemde  woning of in 

een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is 

voor afbraak of voor vernieuwbouw

154,50 154,50 0,0%

3.2.6.3 het in behandeling nemen van een aanvraag voor verlenging van een vergunning als bedoeld onder 

3.2.6.2

154,50 154,50 0,0%

AANWIJZING GEMEENTELIJK MONUMENT

3.2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor plaatsing op de 

gemeentelijke monumentenlijst

333,70 333,70 0,0%

3.2.8 ALGEMENE BEPALINGEN FYSIEKE LEEFOMGEVING OVERIGE ACTIVITEITEN

3.2.8.1 het tarief bedraagt voor een aanvraag die, na toepassing van het bepaalde in art. 4:5 van de Algemene 

wet bestuursrecht, niet in behandeling wordt genomen

250,00 250,00 0,0%

3.2.8.2 voor een aanvraag die binnen drie weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen wordt 

ingetrokken wordt teruggaaf van 50% van de voor die aanvraag geheven leges verleend, met dien 

verstande dat het te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 250, tenzij het oorspronkelijke 

verschuldigde legesbedrag lager is dan € 250. Dan zal teruggaaf van 50% van de voor die aanvraag 

geheven leges worden verleend.

250,00 250,00 0,0%

4. ECONOMIE EN MILIEU

4.1 HORECA

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

4.1.1 een vergunning op grond van artikel 3.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(exploitatievergunning horecabedrijf)
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4.1.1.1 een exploitatievergunning met terras 1.252,00 1.252,00 0,0%

4.1.1.2 een exploitatievergunning zonder terras 1.041,00 1.041,00 0,0%

4.1.1.3 een verlenging exploitatievergunning met terras 831,00 831,00 0,0%

4.1.1.4 een verlenging exploitatievergunning zonder terras 660,00 660,00 0,0%

4.1.1.5 het aanbrengen van wijzigingen in de exploitatievergunning (aanpassen terras, niet zijnde een 

verkleining van het terrasoppervlak binnen de vergunde contouren)

235,00 235,00 0,0%

4.1.1.6 het aanbrengen van overige wijzigingen in de exploitatievergunning zoals het bijschrijven van een 

leidinggevende. 

167,00 167,00 0,0%

iedere volgende leidinggevende in dezelfde aanvraag 18,00 18,00 0,0%

4.1.2 een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet 650,50 650,50 0,0%

4.1.2.1 het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning als bedoeld in 4.1.2 zoals het bijschrijven van een 

leidinggevende

167,00 167,00 0,0%

iedere volgende leidinggevende in dezelfde aanvraag 18,00 18,00 0,0%

4.1.2.2 een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 124,50 124,50 0,0%

4.1.3 overig

4.1.3.1 een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 3.15, derde lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening

115,50 115,50 0,0%

4.1.3.2 een ontheffing beperking sterke drank als bedoeld in artikel 3.23, tweede lid van de Algemene 

Plaatselijke Verordening

124,50 124,50 0,0%

5.3 RECLAME

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

5.3.1 112,28 112,20 -0,1%

5.3.2

een ontheffing als bedoeld in art. 4.12, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(verspreiding reclamemateriaal, sampling)

een ontheffing als bedoeld in art. 4.11, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening APV 

(reclame op of aan de weg bijvoorbeeld met bord, doek, voertuig, vaartuig). 

133,96 133,90 0,0%




