
Legesverordening - Titel 1: Algemene dienstverlening Index

Afgerond Verordening afgerond Afgerond 1,70% 2020
Artikel Omschrijving 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 Stijging € Stijgings% 2,60% 2021

1,30% 2022
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis op:

1.1.1.1 op maandag tot 11.00 uur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.1.1.2 op maandag na 11.00 uur € 320,35 € 320,00 € 328,30 € 325,00 € 8,30 2,59% € 329,20 € 330,00 € 5,00 1,54%
1.1.1.3 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag € 361,05 € 360,00 € 369,35 € 370,00 € 9,35 2,60% € 374,80 € 375,00 € 5,00 1,35%
1.1.1.4 op zaterdag € 686,50 € 685,00 € 702,80 € 705,00 € 17,80 2,60% € 714,15 € 715,00 € 10,00 1,42%
1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt 

van het gemeentehuis de tarieven als bedoeld in de artikelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4.
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

1.1.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van 
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

1.1.3.1 op maandag  na 11.00 uur € 361,05 € 360,00 € 369,35 € 370,00 € 9,35 2,60% € 374,80 € 375,00 € 5,00 1,35%
1.1.3.2 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag € 437,30 € 435,00 € 446,30 € 445,00 € 11,30 2,60% € 450,80 € 450,00 € 5,00 1,12%
1.1.3.3 op zaterdag € 686,50 € 685,00 € 702,80 € 705,00 € 17,80 2,60% € 714,15 € 715,00 € 10,00 1,42%
1.1.4 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een vrije locatie € 0,00 € 0,00

1.1.4.1 op maandag  na 11.00 uur € 361,05 € 360,00 € 369,35 € 370,00 € 9,35 2,60% € 374,80 € 375,00 € 5,00 1,35%
1.1.4.2 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag € 437,30 € 435,00 € 446,30 € 445,00 € 11,30 2,60% € 450,80 € 450,00 € 5,00 1,12%
1.1.4.3 op zaterdag € 686,50 € 685,00 € 702,80 € 705,00 € 17,80 2,60% € 714,15 € 715,00 € 10,00 1,42%
1.1.5 De kosten voor het gebruiken van een trouwlocatie worden apart in rekening gebracht. € 0,00 € 0,00

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van 
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek de tarieven als bedoeld in de artikelen en 1.1.3.1 tot en met en 1.1.3.4.

€ 0,00 € 0,00

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: € 0,00 € 0,00
1.1.6.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering € 48,95 € 48,95 € 50,20 € 50,00 € 1,25 2,55% € 50,65 € 51,00 € 1,00 2,00%
1.1.7 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed 

kwartier
€ 24,00 € 24,00 € 24,60 € 25,00 € 0,60 2,50% € 25,30 € 25,00 € 0,00 0,00%

1.1.8 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag: € 0,00 € 0,00
1.1.8.1 tot afgifte van een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand bedraagt € 13,65 € 13,80 € 14,00 € 14,00 € 0,20 1,45% € 14,30 € 14,00 € 0,00 0,00% Extern vastgesteld tarief

1.1.8.2 voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een 
Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 24,00 € 24,30 € 24,60 € 24,60 € 0,30 1,23% € 24,60 € 25,00 € 0,40 1,63% Extern vastgesteld tarief

1.1.9 Het tarief bedraagt voor het benoemen tot éénmalig buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaald 
huwelijk:

€ 224,05 € 224,00 € 229,80 € 230,00 € 5,80 2,59% € 233,00 € 233,00 € 3,00 1,30%

1.1.10 Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente per getuige € 19,70 € 19,70 € 20,20 € 20,20 € 0,50 2,54% € 20,45 € 20,45 € 0,25 1,24%
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: € 0,00
1.2.1 van een nationaal paspoort: € 0,00
1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 72,55 € 73,20 € 74,77 € 74,75 € 1,85 2,14% € 75,82 € 75,80 € 1,05 1,40% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 54,85 € 55,35 € 56,55 € 56,55 € 1,40 2,17% € 57,34 € 57,30 € 0,75 1,33% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 
(zakenpaspoort)

€ 0,00

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 72,55 € 73,20 € 74,77 € 74,75 € 1,85 2,14% € 75,82 € 75,80 € 1,05 1,40% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 54,85 € 55,35 € 56,55 € 56,55 € 1,40 2,17% € 57,34 € 57,30 € 0,75 1,33% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 72,55 € 73,20 € 74,77 € 74,75 € 1,85 2,14% € 75,82 € 75,80 € 1,05 1,40% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 54,85 € 55,35 € 56,55 € 56,55 € 1,40 2,17% € 57,34 € 57,30 € 0,75 1,33% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 54,85 € 55,35 € 56,55 € 56,55 € 1,40 2,17% € 57,34 € 57,30 € 0,75 1,33% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:
1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 57,75 € 58,30 € 64,03 € 64,00 € 1,50 9,83% € 68,53 € 68,50 € 4,50 7,03% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 30,45 € 30,70 € 32,91 € 32,90 € 0,75 7,20% € 36,98 € 36,95 € 4,05 12,31% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.6 Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde 
leges vermeerderd met een bedrag van 

€ 49,45 € 49,85 € 50,91 € 50,90 € 1,25 2,13% € 51,62 € 51,60 € 0,70 1,38% cf extern vastgesteld tarief (max)

1.2.7 Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de 
onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

15,55 € 15,55 € 16,06 € 16,05 € 0,51 3,28% € 16,28 € 16,25 € 0,20 1,25% cf extern vastgesteld tarief (max) dit doen we nu niet. onderzoek afwachten of we dit uit verordening halen

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een 

rijbewijs
€ 40,65 € 40,65 € 41,00 € 41,00 € 0,90 0,86% € 41,60 € 41,60 € 0,60 1,46% Extern vastgesteld (maximum)tarief Opgehaald bij VNG

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10 € 34,10 € 34,10 € 34,10 € 0,00 0,00% € 34,10 € 34,10 € 0,00 0,00% Extern vastgesteld tarief is maximaal tarief

1.3.3 het verwerken van een proces-verbaal c.q. verklaring van vermissing boven het tarief als bedoeld in 1.3.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€            0,00% € 0,00 #DEEL/0! Niet meer opgenomen gelijke lijn met reisdocumenten

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit Basisregistratie personen 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon 

waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
€ 0,00

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: € 0,00
1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 6,50 € 6,50 € 6,65 € 6,65 € 0,10 2,31% € 6,75 € 6,75 € 0,10 1,50%
1.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens, per digitale verstrekking via de webwinkel € 4,95 € 4,95 € 5,10 € 5,10 € 0,10 3,03% € 5,15 € 5,15 € 0,05 0,98%
1.4.3.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: € 0,00

2021 vs 2020 2022 vs 2021



1.4.3.2.1 voor 100 verstrekkingen € 552,30 € 552,30 € 566,65 € 566,65 € 9,25 2,60% € 574,00 € 574,00 € 7,35 1,30%
1.4.3.2.2 voor 500 verstrekkingen € 2.638,65 € 2.638,65 € 2.707,25 € 2.707,25 € 44,10 2,60% € 2.742,45 € 2.742,45 € 35,20 1,30%
1.4.4 het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift volgens artikel 3.5, derde lid, van de Wet gemeentelijke basisregistratie 

personen
€ 3,70 € 3,70 € 3,80 € 3,80 € 0,05 2,70% € 3,85 € 3,85 € 0,05 1,32%

het verstrekken van alle overige gegevens uit de bevolkingsadministratie in geautomatiseerde vorm per overzicht € 3,70 € 3,70 € 3,80 € 3,80 € 0,05 2,70% € 3,85 € 3,85 € 0,05 1,32%

vermeerderd met € 0,00 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,03 0,00% € 0,05 € 0,05 € 0,00 0,00%
per printregel € 0,00

1.4.6 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van € 0,00
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit Kiezersregister 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.5 Vervallen € 0,00
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit Wet bescherming persoonsgegevens 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.6 Vervallen € 0,00
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.7.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: € 0,00

Financiële stukken in gedrukte vorm
1.7.1.1 een exemplaar van de programmabegroting € 14,35 € 14,35 € 14,70 € 14,70 € 0,35 2,44% € 14,90 € 14,90 € 0,20 1,36%
1.7.1.2 een exemplaar van de programmarekening € 14,35 € 14,35 € 14,70 € 14,70 € 0,35 2,44% € 14,90 € 14,90 € 0,20 1,36%

Financiële stukken in digitale vorm
1.7.1.3 Gratis via www.hardinxveld-giessendam.nl

1.7.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

Raadsstukken in gedrukte vorm
Agenda’s, concept-besluitenlijst, raadsvoorstellen
Abonnement per kalenderjaar

1.7.2.1 a. afgehaald op het gemeentehuis € 57,20 € 57,20 € 58,70 € 58,70 € 0,95 1,69% € 59,45 € 59,50 € 0,80 1,36%
1.7.2.2 b. toegezonden per post € 87,40 € 87,40 € 89,65 € 89,65 € 1,50 1,75% € 90,80 € 90,80 € 1,15 1,28%

Raadsstukken in digitale vorm
Agenda’s, concept-besluitenlijst, raadsvoorstellen

1.7.2.3 Gratis via www.hardinxveld-giessendam.nl
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.1.1 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,65 € 10,65 € 10,95 € 10,95 € 0,30 2,82% € 11,10 € 11,10 € 0,15 1,37% vanaf 2022 wordt dit via het kadaster aangeboden

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35 € 41,35 € 41,35 € 41,35 € 0,00 0,00% -€ 41,35 -100,00% Extern vastgesteld tarief

1.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 13,65 € 13,80 € 14,00 € 14,00 € 0,40 2,99% € 14,30 € 14,30 € 0,30 2,14% Extern vastgesteld tarief

1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 10,10 € 10,10 € 10,35 € 10,35 € 0,25 2,48% € 10,50 € 10,50 € 0,15 1,45%

1.9.4 het afgeven van een verklaring dat het portret op een stuk het portret is van degene te wiens name het stuk is gesteld of van 
degene die in dat stuk is bedoeld 

€ 6,20 € 6,20 € 6,35 € 6,35 € 0,15 2,42% € 6,45 € 6,45 € 0,10 1,57%

1.9.5 ter legalisatie opzenden van een stuk (de kosten van legalisatie niet inbegrepen) € 6,80 € 6,80 € 7,00 € 7,00 € 0,20 2,94% € 7,10 € 7,10 € 0,10 1,43%
1.9.6 Persoonsregistratie
1.9.6.1 het verstrekken van een bericht, als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties € 15,95 € 15,95 € 16,35 € 16,35 € 0,40 2,51% € 16,55 € 16,55 € 0,20 1,22%
1.9.7 Nationaliteitsbewijs
1.9.7.1 het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, dat niet bestemd is om als reispapier te dienen € 14,95 € 14,95 € 15,35 € 15,35 € 0,40 2,68% € 15,55 € 15,55 € 0,20 1,30%
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder 

daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan:
€ 17,05 € 17,05 € 17,50 € 18,00 € 0,45 2,64% € 18,25 € 18,25 € 0,25 1,39%

1.10.2 het verstrekken van een afdruk uit de registers van de Burgerlijke Stand, overgebracht naar de archiefruimte en op grond van de 
Archiefwet 1995 voldoend aan de daarin gestelde openbaarheid, verstrekt door middel van een printafdruk, per afdruk

€ 6,70 € 6,70 € 6,85 € 7,00 € 0,15 2,24% € 7,10 € 7,10 € 0,10 1,43%

1.10.3 het doen van nasporing van gemeentewege in de bevolkingsregisters, overgebracht naar de archiefruimte en op grond van de 
Archiefwet 1995 voldoend aan de daarin gestelde openbaarheid, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 24,35 € 24,35 € 25,00 € 25,00 € 0,65 2,67% € 25,30 € 25,30 € 0,30 1,20%

1.10.4 het verstrekken van een afdruk uit de bevolkingsregisters, overgebracht naar de archiefruimte en op grond van de Archiefwet 
1995 voldoend aan de daarin gestelde openbaarheid, verstrekt door middel van een printafdruk, per afdruk

€ 6,70 € 6,70 € 6,85 € 7,00 € 0,15 2,24% € 7,10 € 7,10 € 0,10 1,43%

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.11.1 tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet 2014 € 26,50 € 26,50 € 27,20 € 27,20 € 0,70 2,64% € 27,55 € 0,00 -€ 27,20 -100,00%
1.11.2 tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 € 68,80 € 68,80 € 70,60 € 70,60 € 1,80 2,62% € 71,50 € 71,50 € 0,90 1,27%
Hoofdstuk 12 Leegstandswet 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van 

de Leegstandwet
€ 74,35 € 74,35 € 76,30 € 76,30 € 1,95 2,62% € 77,30 € 77,30 € 1,00 1,31%

1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de 
Leegstandwet

€ 37,10 € 37,10 € 38,05 € 38,05 € 0,95 2,56% € 38,55 € 38,55 € 0,50 1,31%

1.4.5



Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
Geresveerd.
Hoofdstuk 14 Markten 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
Met ingang van 2019 naar titel 3.
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
Met ingang van 2019 naar titel 3.
Hoofdstuk 16 Kansspelen 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als

bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50 € 56,50 € 56,50 € 56,50 € 0,00 0,00% € 56,50 € 56,50 € 0,00 0,00% Extern vastgesteld tarief

1.16.1.2 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 0,00 0,00% € 34,00 € 34,00 € 0,00 0,00% Extern vastgesteld tarief

1.16.1.3 voor een periode van 4 jaar of meer voor één kansspelautomaat € 226,50 € 226,50 € 226,50 € 226,50 € 0,00 0,00% € 226,50 € 226,50 € 0,00 0,00% Extern vastgesteld tarief

1.16.1.4 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 0,00 0,00% € 136,00 € 136,00 € 0,00 0,00% Extern vastgesteld tarief

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in
artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 69,20 € 69,20 € 71,00 € 71,00 € 1,80 2,60% € 71,90 € 71,90 € 0,90 1,27%

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% Stijging € Stijgings%
1.17 vervallen
1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
€ 206,15 € 206,15 € 211,50 € 211,50 € 5,35 2,60% € 214,25 € 214,25 € 2,75 1,30%

1.17.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en 
de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 261,50 € 261,50 € 268,30 € 268,30 € 6,80 2,60% € 271,80 € 271,80 € 3,50 1,30%

1.17.1.4 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de 
Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 201,25 € 201,25 € 206,50 € 206,50 € 5,25 2,61% € 209,20 € 209,20 € 2,70 1,31%

1.17.1.5 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die 
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na 
de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 Stijging € Stijgings%
1.18 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.18.1 Ontheffingen artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
1.18.1.1 Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 34,00 € 34,00 € 34,90 € 34,90 € 0,90 2,65% € 35,35 € 35,35 € 0,45 1,29%

1.18.1.2 mutaties van ontheffingen en parkeervergunningen genoemd in artikel 1.18.1.1 € 17,60 € 17,60 € 18,05 € 18,05 € 0,45 2,56% € 18,30 € 18,30 € 0,25 1,39%
1.18.2 Parkeervergunningen
1.18.2.1 het verkrijgen van een parkeervergunning € 34,00 € 34,00 € 34,90 € 34,90 € 0,90 2,65% € 35,35 € 35,35 € 0,45 1,29%
1.18.2.2 mutaties van parkeervergunningen genoemd in artikel 1.18.2.1 € 17,60 € 17,60 € 18,05 € 18,05 € 0,45 2,56% € 18,30 € 18,30 € 0,25 1,39%
1.18.3 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
1.18.3.1 tot het verlenen van ontheffing op grond van artikel 21 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden de werkelijke kosten van 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op basis van nacalculatie doorberekend tegen een uurtarief van
€ 92,47 € 92,47 € 93,85 € 93,85 € 2,26 2,51% € 95,13 € 95,13 € 1,28 1,36% Tarief volgens  omgevingsdienst ZHZ

1.18.4 een molenhopperpas € 21,55 € 21,55 € 22,10 € 22,10 € 0,55 2,55% -€ 22,10 -100,00% Niet (meer) van toepassing - S. Roomer

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats
1.18.5 Het tarief bedraagt ter zake van:
1.18.5.1 het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woon- of 

werkadres
€ 91,50 € 91,50 € 93,90 € 93,90 € 2,40 2,62% € 95,10 € 95,10 € 1,20 1,28%

1.18.5.2 het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woon- of werkadres € 417,35 € 417,35 € 428,20 € 428,20 € 10,85 2,60% € 433,75 € 433,75 € 5,55 1,30%
1.18.5.3 het vervangen van het onderbord met het kenteken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken € 78,55 € 78,55 € 80,60 € 80,60 € 2,05 2,61% € 81,65 € 81,65 € 1,05 1,30%

1.18.6 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW)

€ 26,90 € 26,90 € 27,60 € 27,60 € 0,70 2,60% € 27,95 € 27,95 € 0,35 1,27%

Bijzondere transporten
1.18.7.1 Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere 

transporten betreffende ongekentekende voertuigen, voorzover niet gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
€ 179,50 € 179,50 € 184,15 € 184,15 € 4,65 2,59% € 186,55 € 186,55 € 186,55 1,30%

Hoofdstuk 19 Diversen 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 Stijging € Stijgings%
1.19.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.19.1.1 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 

regeling een tarief is opgenomen:
onderstaande tarieven komen weinig voor onderstaande tarieven komen weinig voor

1.19.1.1.1 afgehaald ten gemeentehuize, op A4-formaat per bladzijde ZW € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,00 0,00% € 0,60 € 0,60 € 0,00 0,00%
1.19.1.1.2 afgehaald ten gemeentehuize, op A3-formaat vanaf 2 bladzijden € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,00 0,00% € 0,80 € 0,80 € 0,00 0,00%
1.19.1.1.3 afgehaald ten gemeentehuize, op A2-formaat vanaf 2 bladzijden € 8,15 € 8,15 € 8,35 € 8,35 € 0,20 2,45% € 8,45 € 8,45 € 0,10 1,20%
1.19.1.1.4 afgehaald ten gemeentehuize, op A1-formaat vanaf 2 bladzijden € 8,85 € 8,85 € 9,10 € 9,10 € 0,25 2,82% € 9,20 € 9,20 € 0,10 1,10%
1.19.1.1.5 afgehaald ten gemeentehuize, op A0-formaat vanaf 2 bladzijden € 10,20 € 10,20 € 10,45 € 10,45 € 0,25 2,45% € 10,60 € 10,60 € 0,15 1,44%

1.19.1.1.1 afgehaald ten gemeentehuize, op A4-formaat per bladzijde Kleur € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,00 0,00% € 0,60 € 0,60 € 0,00 0,00%
1.19.1.1.2 afgehaald ten gemeentehuize, op A3-formaat vanaf 2 bladzijden € 1,20 € 1,20 € 1,25 € 1,25 € 0,05 4,17% € 1,25 € 1,25 € 0,00 0,00%
1.19.1.1.3 afgehaald ten gemeentehuize, op A2-formaat vanaf 2 bladzijden € 29,00 € 29,00 € 29,75 € 29,75 € 0,75 2,59% € 30,15 € 30,15 € 0,40 1,34%



1.19.1.1.4 afgehaald ten gemeentehuize, op A1-formaat vanaf 2 bladzijden € 37,75 € 37,75 € 38,75 € 38,75 € 1,00 2,65% € 39,25 € 39,25 € 0,50 1,29%
1.19.1.1.5 afgehaald ten gemeentehuize, op A0-formaat vanaf 2 bladzijden € 51,85 € 51,85 € 53,20 € 53,20 € 1,35 2,60% € 53,90 € 53,90 € 0,70 1,32%
1.19.1.2 toegezonden per post of gefaxt, per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan € 2,20 € 2,20 € 2,25 € 2,25 € 0,05 2,27% € 2,30 € 2,30 € 0,05 2,22%
1.19.1.3 vallende onder het begrip openbaar en gekoppeld aan de daaraan te stellen eisen overeenkomstig de Archiefwet 1995, 

afgehaald ten gemeentehuize per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan
€ 1,30 € 1,30 € 1,35 € 1,35 € 0,05 3,85% € 1,35 € 1,35 € 0,00 0,00%

1.19.1.4 vallende onder het begrip openbaar en gekoppeld aan de daaraan te stellen eisen overeenkomstig de Archiefwet 1995,
toegezonden per post of gefaxt per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan

€ 2,30 € 2,30 € 2,35 € 2,35 € 0,05 2,17% € 2,40 € 2,40 € 0,05 2,13%

1.19.1.5 kleurkopieën, per bladzijde op A4-formaat of gedeelte daarvan, per post toegezonden € 2,10 € 2,10 € 2,15 € 2,15 € 0,05 2,38% € 2,20 € 2,20 € 0,05 2,33%
1.19.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.19.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een

tarief is opgenomen, per pagina op A4-formaat
€ 9,40 € 9,40 € 9,65 € 9,65 € 0,25 2,66% € 9,80 € 9,80 € 0,15 1,55%

Kaarten, tekeningen, schetsen 
: digitaal bestand Grootschalige basiskaart Hardinxveld-Giessendam
informatie uit de grootschalige basiskaart: 
-digitale levering (DXF of NEN1878)
-willekeurig bestand
Het tarief genoemd in 1.19.3.1 wordt per hectare verhoogd met

1.19.3.1 plot (willekeurig gebied op gewenste schaal) formaat:
- A4 papier € 15,15 € 15,15 € 15,55 € 15,55 € 0,40 2,64% € 15,75 € 15,75 € 0,20 1,29%
- A3 papier € 55,05 € 55,05 € 56,50 € 56,50 € 1,45 2,63% € 57,25 € 57,25 € 0,75 1,33%
- A2 papier € 67,20 € 67,20 € 68,95 € 68,95 € 1,75 2,60% € 69,85 € 69,85 € 0,90 1,31%
- A1 papier € 85,70 € 85,70 € 87,95 € 87,95 € 2,25 2,63% € 89,10 € 89,10 € 1,15 1,31%
- A0 papier € 122,30 € 122,30 € 125,50 € 125,50 € 3,20 2,62% € 127,15 € 127,15 € 1,65 1,31%
Voor een tweede en volgend exemplaar van eenzelfde 
kaart en formaat bedraagt het tarief ¾ deel van het in 1.19.3.1 
vermelde tarief.

1.19.3.5 hoogtegegevens NAP peilmerk
1.19.4 Beschikkingen
1.19.4.1 een beschikking op een verzoek, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen
€ 111,05 € 111,05 € 113,95 € 113,95 € 2,90 2,61% € 115,45 € 115,45 € 1,50 1,32%

1.19.4.2 stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 111,05 € 111,05 € 113,95 € 113,95 € 2,90 2,61% € 115,45 € 115,45 € 1,50 1,32%

1.19.4.3 een ligplaatsvergunning pleziervaartuig in daartoe aangewezen gemeentelijk water o.g.v. art 5:25 APV € 29,60 € 29,60 € 30,35 € 30,35 € 0,75 2,53% € 30,75 € 30,75 € 0,40 1,32%
1.19.4.4 een ligplaatsvergunning woonschip in daartoe aangewezen gemeentelijk water o.g.v. art 5:25 APV € 175,80 € 175,80 € 180,35 € 180,35 € 4,55 2,59% € 182,70 € 182,70 € 2,35 1,30%
1.19.4.5 een vervangende minicontainer bij vermissing van een eerder verstrekte minicontainer, op voorwaarde dat van de vermissing 

aangifte is gedaan bij de politie
€ 107,25 € 107,25 € 110,05 € 110,05 € 2,80 2,61% € 111,50 € 111,50 € 1,45 1,32%

1.19.4.6 een ontheffing parkeren kampeermiddelen etc o.g.v. art 5:6 APV
1.19.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie (mogen) nemen van een 

gastouderbureau, kinderopvang en peuteropvang inclusief registratie in het Landelijke Register voor Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen

€ 250,00 € 250,00 € 256,50 € 256,50 € 6,50 2,60% € 259,85 € 259,85 € 3,35 1,31%

1.19.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie (mogen) nemen van 
gastouderopvang inclusief registratie in het Landelijke Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

€ 150,00 € 150,00 € 153,90 € 153,90 € 3,90 2,60% € 155,90 € 155,90 € 2,00 1,30%

1.19.3

1.19.3.4



Legesverordening - Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Index 1,70% 2020
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Afgerond Verordening Afgerond 2022 vs 2021
Artikel Omschrijving 2020 2020 2021 2021 2022 Afgerond 2022 Stijging € Stijgings%
Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:
2.2.1 om beoordeling van een principeverzoek omgevingsvergunning 

voor projecten die binnen een vigerend bestemmingsplan passen 
of die passen binnen de gemeentelijke “kruimelgevallenregeling, 
geldend op het moment van indienen van de aanvraag

 €                      -    €                      -    €                -   

2.2.2 om beoordeling van een principeverzoek omgevingsvergunning 
voor projecten waaraan met toepassing van de planologische 
kruimellijst als bedoeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
medewerking kan worden verleend maar waarover in de 
gemeentelijke “kruimelgevallenregeling” (nog) geen 
beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd

€ 154,70  €             154,70 € 158,70 € 159,00 € 4,00 2,59% € 161,05 € 161,00 € 2,00 1,26%

2.2.3 om beoordeling van een principeverzoek omgevingsvergunning 
voor projecten waarvoor een partiele herziening van het 
bestemmingsplan moet worden vastgesteld, dan wel een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 
juncto artikel 2.12 eerste lid onder a ten derde van de Wabo moet 
worden doorlopen.

€ 309,40  €             309,40 € 317,45 € 317,00 € 8,05 2,60% € 321,10 € 321,00 € 4,00 1,26%

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

2.3.1.1 Indien 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, indien de bouwkosten:

2.3.1.1.1 niet meer dan € 2.500,00 bedragen  €             203,00  €             203,00 € 208,30 € 208,00 € 5,30 2,61% € 210,70 € 211,00 € 3,00 1,44%
2.3.1.1.2 € 2.500,00 of meer, doch minder dan € 25.000,00 bedragen 

vermeerderd met 4,00% van de bouwkosten boven de € 2.500,00;
 €             203,00  €             203,00 € 208,30 € 208,00 € 5,30 2,61% € 210,70 € 211,00 € 3,00 1,44%

2.3.1.1.3 € 25.000,00 of meer, doch minder dan € 100.000,00 bedragen 
vermeerderd met 3,57% van de bouwkosten boven de € 25.000,00;

 €          1.119,00  €          1.119,00 € 1.148,10 € 1.148,00 € 29,10 2,60% € 1.162,90 € 1.163,00 € 15,00 1,31%

2.3.1.1.4 € 100.000,00 of meer, doch minder dan € 250.000,00 bedragen 
vermeerderd met 3,20% van de bouwkosten boven de € 
100.000,00;

 €          3.844,00  €          3.844,00 € 3.943,95 € 3.944,00 € 99,95 2,60% € 3.995,25 € 3.995,00 € 51,00 1,29%

2.3.1.1.5 € 250.000,00 of meer, doch minder dan € 500.000,00 bedragen 
vermeerderd met 2,38% van de bouwkosten boven de € 
250.000,00;

 €          8.728,00  €          8.728,00 € 8.954,95 € 8.955,00 € 226,95 2,60% € 9.071,40 € 9.071,00 € 116,00 1,30%

2.3.1.1.6 € 500.000,00 of meer, doch minder dan € 1.000.000,00 bedragen 
vermeerderd met 2,20% van de bouwkosten boven de € 
500.000,00;

 €        14.782,00  €        14.782,00 € 15.166,35 € 15.166,00 € 384,35 2,60% € 15.363,15 € 15.363,00 € 197,00 1,30%

2.3.1.1.7 € 1.000.000,00 of meer, doch minder dan € 2.500.000,00 bedragen 
vermeerderd met 2,10% van de bouwkosten boven de € 
1.000.000,00;

 €        24.974,00  €        24.974,00 € 25.623,30 € 25.623,00 € 649,30 2,60% € 25.956,10 € 25.956,00 € 333,00 1,30%

2021 vs 2020



2.3.1.1.8 € 2.500.000,00 of meer, doch minder dan € 5.000.000,00 bedragen 
vermeerderd met 1,95% van de bouwkosten boven de € 
2.500.000,00;

 €        58.026,00  €        58.026,00 € 59.534,70 € 59.535,00 € 1.508,70 2,60% € 60.308,95 € 60.309,00 € 774,00 1,30%

2.3.1.1.9 € 5000.000,00 of meer, doch minder dan € 7.500.000,00 bedragen 
vermeerderd met 1,87% van de bouwkosten boven de € 
5.000.000,00;

 €     107.629,00  €     107.629,00 € 110.427,35 € 110.427,00 € 2.798,35 2,60% € 111.862,55 € 111.863,00 € 1.436,00 1,30%

2.3.1.1.10 € 7.500.000,00 of meer,  bedragen vermeerderd met 1,75% van de 
bouwkosten boven de € 7.500.000,00;

 €     155.197,00  €     155.197,00 € 159.232,10 € 159.232,00 € 4.035,10 2,60% € 161.302,00 € 161.302,00 € 2.070,00 1,30%

2.3.1.1.11 Het totale legesbedrag voor het onderdeel bouwactiviteiten 
bedraagt niet meer dan € 250.000,00

 2.3.1.2 Verhoging i.v.m. toetsing door welstandscommissie 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings%
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, 
indien voor toetsing van een bouwactiviteit aan de welstandcriteria 
een advies benodigd is van de welstandscommissie, als volgt 
verhoogd: 

vervallen

2.3.1.2.1 indien de bouwkosten, waartoe vergunning wordt verleend minder 
dan  € 4.000,00 bedragen

vervallen

indien de bouwkosten, waartoe vergunning wordt verleend minder 
dan  € 25.000,00 bedragen

vervallen

2.3.1.2.2 indien de bouwkosten € 4.000,00 of meer doch minder dan € 
25.000,00 bedragen vermeerderd met 2,00 promille van de 
bouwkosten

vervallen

2.3.1.2.3 indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer doch minder dan € 
120.000,00 bedragen vermeerderd met 1,10 promille van de 
bouwkosten

vervallen

2.3.1.2.4 indien de bouwkosten € 120.000,00 of meer doch minder dan € 
230.000,00 bedragen vermeerderd met 1,10 promille van de 
bouwkosten

vervallen

2.3.1.2.5 indien de bouwkosten € 230.000,00 of meer doch minder dan € 
455.000,00 bedragen vermeerderd met 0,60 promille van de 
bouwkosten

vervallen

indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer doch minder dan € 
455.000,00 bedragen vermeerderd met 1,8 promille van de 
bouwkosten

vervallen

2.3.1.2.6 indien de bouwkosten € 455.000,00 of hoger bedragen 
vermeerderd met 0,25 promille van de bouwkosten

vervallen

indien de bouwkosten € 455.000,00 of hoger bedragen 
vermeerderd met 0,25 promille van de bouwkosten

vervallen

2.3.1.3 Verhoging i.v.m. toetsing brandveiligheid

2.3.1.3.1 Verplicht advies agrarische commissie
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, 
indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig 
is, als volgt verhoogd:
In geval van een standaardadvies bestaande agrarische bedrijven  €             785,00  €             785,00  €         870,00 € 870,00 € 85,00 10,83% € 915,00 € 915,00 € 45,00 5,17% Tarief externe partij

In geval van nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een 
bedrijfsplan

 €             935,00  €             935,00  €      1.030,00 € 1.030,00 € 95,00 10,16% € 1.080,00 € 1.080,00 € 50,00 4,85% Tarief externe partij

In geval van bouwen op een niet bouwperceel (starters), verzoek 
tot bedrijfsverplaatsing

 €             935,00  €             935,00  €      1.030,00 € 1.030,00 € 95,00 10,16% € 1.080,00 € 1.080,00 € 50,00 4,85% Tarief externe partij

In geval van advisering bij het onttrekken aan de agrarische 
bestemming

 €             785,00  €             785,00  €         870,00 € 870,00 € 85,00 10,83% € 915,00 € 915,00 € 45,00 5,17% Tarief externe partij



 2.3.1.4 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:

20% 20% 20% 20% 20% 20%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
 2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens

n.v.t.

2.3.2 Aanlegactiviteiten 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.3.2.1 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, indien de aanlegkosten: 

2.3.2.1.1 niet meer dan € 2.500,00 bedragen  €             203,00  €             203,00 € 208,30 € 208,00 € 5,30 2,61% € 210,70 € 211,00 € 3,00 1,44%
2.3.2.1.2 € 2.500,00 of meer, doch minder dan € 100.000,00 bedragen 

vermeerderd met 3,00% van de bouwkosten boven de € 2.500,00;
 €             203,00  €             203,00 € 208,30 € 208,00 € 5,30 2,61% € 210,70 € 211,00 € 3,00 1,44%

2.3.2.1.3 € 100.000,00 of meer, doch minder dan € 1000.000,00 bedragen 
vermeerderd met 2,00% van de bouwkosten boven de € 
100.000,00;

 €          3.128,00  €          3.128,00 € 3.209,35 € 3.209,00 € 81,35 2,60% € 3.250,70 € 3.251,00 € 42,00 1,31%

2.3.2.1.4 € 1000.000,00 of meer bedragen vermeerderd met 1,00% van de 
bouwkosten boven de € 1000.000,00 met een maximum van € 
150.000,00;

 €        21.128,00  €        21.128,00 € 21.677,35 € 21.677,00 € 549,35 2,60% € 21.958,80 € 21.959,00 € 282,00 1,30%

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit

2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

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

€ 257,80  €             257,80 € 264,50 € 265,00 € 6,70 2,60% € 268,45 € 268,00 € 3,00 1,13%

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo 
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 257,80  €             257,80 € 264,50 € 265,00 € 6,70 2,60% € 268,45 € 268,00 € 3,00 1,13%

2.3.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 
wordt toegepast  en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 
van de Wet ruimtelijke ordening behoeft te worden vastgesteld 
(**) (buitenplanse afwijking):

€ 4.791,70  €          4.791,70 € 4.916,30 € 4.916,00 € 124,60 2,60% € 4.979,90 € 4.980,00 € 64,00 1,30%

€ 0,00 € 0,00 #DEEL/0!
2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking):
€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

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

€ 638,30  €             638,30 € 654,90 € 655,00 € 16,60 2,60% € 663,50 € 664,00 € 9,00 1,37%

2.3.3.6 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):

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%



2.3.3.7 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):

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

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

€ 628,00  €             628,00 € 644,35 € 644,00 € 16,35 2,60% € 652,35 € 652,00 € 8,00 1,24%

€ 0,00 € 0,00
** Indien er sprake is van een bouwplan zoals omschreven in artikel 

6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moet een 
grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk 
ordening worden vastgesteld, dan wel een anterieure 
overeenkomst worden gesloten op basis waarvan de kosten als 
bedoeld in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening kunnen 
worden verhaald op de ontwikkelaar. Deze kosten kunnen niet 
nogmaals via de leges in rekening worden gebracht.

€ 0,00 € 0,00

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 
bouwactiviteit

2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt 
het tarief:

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

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo 
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

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

€ 4.791,70  €          4.791,70 € 4.916,30 € 4.916,00 € 124,60 2,60% € 4.979,90 € 4.980,00 € 64,00 1,30%

2.3.4.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 
(buitenplanse afwijking) in combinatie met artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening (exploitatieplan) wordt toegepast:

€ 5.856,90  €          5.856,90 € 6.009,20 € 6.009,00 € 152,30 2,60% € 6.087,10 € 6.087,00 € 78,00 1,30%

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking)

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

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

€ 638,30  €             638,30 € 654,90 € 655,00 € 16,60 2,60% € 663,50 € 664,00 € 9,00 1,37%

2.3.4.6 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):

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

2.3.4.7 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):

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

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

€ 628,00  €             628,00 € 644,35 € 644,00 € 16,35 2,60% € 652,35 € 652,00 € 8,00 1,24%

€ 0,00 € 0,00
2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid € 0,00 € 0,00



€ 0,00 € 0,00
2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van 
de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 287,00  €             287,00 € 294,45 € 294,00 € 7,45 2,60% € 297,80 € 298,00 € 4,00 1,36%

2.3.6 Activiteiten m.b.t. monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten

2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo 
met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de 
“Gemeentelijke monumenten / Erfgoedverordening van de 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam” aangewezen monument, 
waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die 
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen 
van een monument:

€ 216,60  €             216,60 € 222,25 € 222,00 € 5,65 2,61% € 224,90 € 225,00 € 3,00 1,35%

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

€ 216,60  €             216,60 € 222,25 € 222,00 € 5,65 2,61% € 224,90 € 225,00 € 3,00 1,35%

2.3.6.1.3 Indien een advies van de monumentencommissie benodigd is, 
wordt het in artikelen 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 genoemde tarief 
verhoogd met:

€ 255,00  €             255,00  €         255,00 € 255,00 -€              0,00% € 258,30 € 258,00 € 3,00 1,18% Tarief externe partij

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd 
stads- of dorpsgezicht

2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

2.3.7 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het slopen van een bouwwerk, waarvoor op grond van de
bepalingen van een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit een vergunnin is vereist, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het
tarief:

€ 93,60  €               93,60 € 96,05 € 96,00 € 2,45 2,62% € 97,25 € 97,00 € 1,00 1,04%

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze 
van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

€ 189,40  €             189,40 € 194,30 € 194,00 € 4,90 2,59% € 196,50 € 197,00 € 3,00 1,55%

2.3.9 Uitweg/inrit 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%



Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik 
van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

€ 165,70  €             165,70 € 170,00 € 170,00 € 4,30 2,60% € 172,20 € 172,00 € 2,00 1,18%

2.3.10 Kappen 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
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 4:11 van 
de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing 
is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, 
van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 93,60  €               93,60 € 96,05 € 96,00 € 2,45 2,62% € 97,25 € 97,00 € 1,00 1,04%

2.3.10A Handelsreclame
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of 
afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor 
het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling 
in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en 
indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in 
onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

2.3.10A.1 indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die 
handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder 
h, van de Wabo:

€ 217,30  €             217,30 € 222,95 € 223,00 € 5,65 2,60% € 225,90 € 226,00 € 3,00 1,35%

2.3.10A.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt 
gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt 
gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, 
onder h, van de Wabo:

€ 217,30  €             217,30 € 222,95 € 223,00 € 5,65 2,60% € 225,90 € 226,00 € 3,00 1,35%

2.3.10A.3 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.10A.1 en 
2.3.10A.2 wordt, indien een advies benodigd is van de 
welstandscommissie en nog geen advies is gevraagd tbv de 
activiteiten voor bouwen, verhoogd met:

Vervallen geen welstandscommissie meer.

2.3.11 Opslag van roerende zaken 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de 
provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende 
zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo of:

€ 16,30  €               16,30 € 16,70 € 17,00 € 0,40 2,45% € 17,20 € 17,00 € 0,00 0,00%



2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt 
gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 16,30  €               16,30 € 16,70 € 17,00 € 0,40 2,45% € 17,20 € 17,00 € 0,00 0,00%

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998

2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een project of handelingen in een beschermd natuurgebied die 
schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de 
natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, 
als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 
1998 bedraagt het tarief:

€ 361,80  €             361,80 € 371,20 € 371,00 € 9,40 2,60% € 375,80 € 376,00 € 5,00 1,35%

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van 
de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 361,80  €             361,80 € 371,20 € 371,00 € 9,40 2,60% € 375,80 € 376,00 € 5,00 1,35%

2.3.14 Andere activiteiten 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
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:

2.3.14.1 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:

€ 26,30  €               26,30 € 27,00 € 27,00 € 0,70 2,66% € 27,35 € 27,00 € 0,00 0,00%

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke 
verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, 
als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:

€ 26,30  €               26,30 € 27,00 € 27,00 € 0,70 2,66% € 27,35 € 27,00 € 0,00 0,00%

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op 
grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of 
ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd 
zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval 
kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het 
tarief:

€ 26,30  €               26,30 € 27,00 € 27,00 € 0,70 2,66% € 27,35 € 27,00 € 0,00 0,00%

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 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. Indien een 
begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
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.

€ 0,00 € 0,00

2.3.14.2.3 Procedure hogere grenswaarde € 0,00 € 0,00



Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen kan 
worden verleend na vaststelling van hogere grenswaarden als 
bedoeld in de Wet geluidhinder, worden de leges als bedoeld in 
2.3.1, 2.3.3 en 2.3.4 verhoogd met:
Wanneer deze zgn. procedure hogere grenswaarden wordt gevolgd 
op basis van een herziening van het bestemmingsplan blijft de 
berekening van de te heffen leges buiten beschouwing.

€ 1.250,00 € 1.250,00 € 1.282,50 € 1.283,00 € 32,50 2,60% € 1.299,70 € 1.300,00 € 17,00 1,33%

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
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:

2.3.15.1 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;

2.3.15.2 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.

2.3.16 Beoordeling milieugerelateerde rapportage / informatie 
bodemgesteldheid

2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk 
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een 
milieugerelateerde rapportage wordt beoordeeld:

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 370,00 € 370,00 € 375,41 € 375,00 € 5,41 1,46% Tarief 
afkomstig 
van 
omgevings
dienst ZHZ 
Gerard de 
Jong/Karin 
de Kuiper

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 774,00 € 774,00 € 774,00 € 774,00 € 0,00 0,00% € 784,05 € 784,00 € 10,00 1,29%
2.3.16.3 Voor het verstrekken van informatie inzake de bodemgesteldheid 

wordt per locatie in rekening gebracht
€ 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

NB De in artikel 2.3.16.1 respectievelijk 2.3.16.2 genoemde tarieven 
worden vermeerder met de door de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid respectievelijk Holandia Archeologen in rekening gebrachte 
BTW

2.3.17 Advies 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%

Mail Karin d.d. 11.11.2019 kan 
vervallen, gaat digitaal door OZHZ



2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien 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: 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.

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt 
een 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.

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.3.18.1 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 afgeven voordat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 
2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen 
moet afgeven:

€ 429,00  €             429,00 € 440,15 € 440,00 € 11,15 2,60% € 445,70 € 446,00 € 6,00 1,36%

2.3.18.1.2 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.

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt 
een 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.

2,3,19 Het tarief voor het uitvoeren van hinderlijke werkzaamheden 
bedraagt

vervallen

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1 Indien de aanvraag om omgevingsvergunniing, binnen twee jaren 

na de beoordeling van een aanvraag om vooroverleg of een 
conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 (waarop de eerst 
genoemde aanvraag betrekking heeft) in behandelin wordt 
genomen, worden de ter zake van het vooroverleg of de 
beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges als bedoeld in 
artikel 2.2.1 geheel en de leges als bedoeld in artikel 2.2.2 voor 75% 
in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen 
van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 
3.



2.4.2 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 de 
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten 5% 5% 5% 5% -€              0,00% 5% 5%
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten 7% 7% 7% 7% -€              0,00% 7% 7%
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten 9% 9% 9% 9% -€              0,00% 9% 9%
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 
en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door 
de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1
75% 75% 75% 75% -€              0,00% 75% 75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges;

2.5.1.2

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges;

50% 50% 50% 50% -€              0,00% 50% 50%

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 
2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat 
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze 
aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning 
en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf 
bedraagt:

25% 25% 25% 25% -€              0,00% 25% 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges;

2.5.3 Minimumbedrag voor teruggaaf
Het basisbedrag à € 203 is te allen tijde verschuldigd

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder 
b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 
weken na het in behandeling nemen ervan

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in 
behandeling nemen ervan, doch voor het verlenen van de 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning 
voor bouw- of aanlegactiviteiten



Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van 
een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het 
project:

€ 209,30  €             209,30 € 214,75 € 215,00 € 5,45 2,60% € 217,80 € 218,00 € 3,00 1,40%

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld 
in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.887,50 € 4.887,50 € 5.014,55 € 5.015,00 € 127,05 2,60% € 5.080,20 € 5.080,00 € 65,00 1,30%

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een 
aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.887,50 € 4.887,50 € 5.014,55 € 5.015,00 € 127,05 2,60% € 5.080,20 € 5.080,00 € 65,00 1,30%

Hoofdstuk 9 Sloopmelding 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 2020 2020 2021 2021 Stijging € Stijgings% 2022 2022 afgerond Stijging € Stijgings%
2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:
€ 216,60  €             216,60 € 222,25 € 222,00 € 5,65 2,61% € 224,90 € 225,00 € 3,00 1,35%



Index 1,30% 2022
Legesverordening - Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 2,60% 2021

1,70% 2020
Afgerond Verordening

Artikel Omschrijving 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.1.1 het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet

€ 792,30 € 792,30 € 812,90 € 20,60 2,60% € 823,45 € 10,55 1,30%

3.1.2 Het verlenen van een wijzigingsvergunning als bedoeld in artikel 30 van de 
Drank- en Horecawet of een melding wijziging leidinggevende(n) als 
bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 138,20 € 138,20 € 141,80 € 3,60 2,60% € 143,65 € 1,85 1,30%

3.1.3 het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 en artikel 4.5 van
de Drank- en Horecawet

€ 53,10 € 53,10 € 54,50 € 1,40 2,64% € 55,20 € 0,70 1,28%

3.1.4  ontheffing als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet € 26,50 € 26,50 € 27,20 € 0,70 2,64% € 27,55 € 0,35 1,29%

3.1.4 het verlenen van een exploitatievergunning horecabedrijf o.g.v. art. 2:28
APV i.c.m. een aanvraag om drank- en horecavergunning

€ 80,70 € 80,70 € 82,80 € 2,10 2,60% € 83,90 € 1,10 1,33%

het verlenen van een afzonderlijke exploitatievergunning o.g.v. artikel 2.28
APV

€ 159,20 € 159,20 € 163,35 € 4,15 2,61% € 165,45 € 2,10 1,29%

Het melden van een wijziging leidinggevend(n) als bedoeld in artikel 2:28
APV

€ 138,20 € 138,20 € 141,80 € 3,60 2,60% € 143,65 € 1,85 1,30%

3.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een exploitatievergunning speelgelegenheid (Wet op de
Kansspelen) o.g.v. art. 2:39 APV

€ 530,70 € 530,70 € 544,50 € 13,80 2,60% € 551,60 € 7,10 1,30%

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten 2020 2020 2021 stijging € stijging% 2022 stijging € stijging%
3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning 

voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van 
de Algemene plaatselijke verordening

€ 43,10 € 43,10 € 44,20 € 1,10 2,55% € 44,75 € 0,55 1,24%

3.2.2 een ventvergunning o.g.v. art 5:15 van de Algemene plaatselijke 
verordening

3.2.2.1 voor 1 dag € 38,20 € 38,20 € 39,20 € 1,00 2,62% € 39,70 € 0,50 1,28%
3.2.2.2 voor 1 maand € 61,60 € 61,60 € 63,20 € 1,60 2,60% € 64,00 € 0,80 1,27%
3.2.2.3 voor 1 jaar € 123,00 € 123,00 € 126,20 € 3,20 2,60% € 127,85 € 1,65 1,31%
3.2.3 een standplaatsvergunning o.g.v. art 5:18 APV incidenteel € 58,90 € 58,90 € 60,45 € 1,55 2,63% € 61,25 € 0,80 1,32%
3.2.4 een standplaatsvergunning o.g.v. art 5:18 APV structureel € 84,00 € 84,00 € 86,20 € 2,20 2,62% € 87,30 € 1,10 1,28%
3.2.5 een evenementenvergunning voor A evenement (regulier) € 43,10 € 43,10 € 32,76 -€ 10,34 -23,99% € 33,20 € 0,44 1,34%
3.2.6 een evenementenvergunning voor B evenement (aandacht) € 206,20 € 206,20 € 156,71 -€ 49,49 -24,00% € 158,75 € 2,04 1,30%
3.2.7 een evenementenvergunning voor C evenement (risico) € 913,90 € 913,90 € 937,65 € 23,75 2,60% € 949,85 € 12,20 1,30%
3.2.8 doorlopende evenementenvergunning A evenement € 110,40 € 110,40 € 113,25 € 2,85 2,58% € 114,70 € 1,45 1,28%
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 2020 2020 2021 stijging € stijging% 2022 stijging € stijging%
3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als 
bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan 
een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

2021 vs 2020 2022 vs 2021



3.3.1.1 voor een seksinrichting € 1.228,00 € 1.228,00 € 1.260,00 € 32,00 2,61% € 1.276,40 € 16,40 1,30%
3.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van:
3.3.2.1 een vergunning voor een seksinrichting o.g.v. art 3:3 APV € 598,60 € 598,60 € 614,20 € 15,60 2,61% € 622,20 € 8,00 1,30%
3.3.2.2 een vergunning voor een escortbedrijf o.g.v. art 3:3 APV € 598,60 € 598,60 € 614,20 € 15,60 2,61% € 622,20 € 8,00 1,30%
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
3.4 Vervallen
Hoofdstuk 5 Markten 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 stijging € stijging%
3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.5.1 een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening € 84,90 € 84,85 € 87,05 € 2,20 2,59% € 88,20 € 1,15 1,32%

3.5.2 een wijziging standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de 
Marktverordening 

€ 26,50 € 26,50 € 27,20 € 0,70 2,64% € 27,55 € 0,35 1,29%

3.5.3 inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van het Marktreglement € 17,60 € 17,65 € 18,10 € 0,45 2,55% € 18,35 € 0,25 1,38%

3.5.4 verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 3.5.3 € 17,60 € 17,65 € 18,10 € 0,45 2,55% € 18,35 € 0,25 1,38%
3.5.5 overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als 

bedoeld in artikel 10 van het Marktreglement
€ 26,50 € 26,50 € 27,20 € 0,70 2,64% € 27,55 € 0,35 1,29%

Hoofstuk 6 Winkeltijdenwet 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 stijging € stijging%
3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 53,10 € 53,10 € 54,50 € 1,40 2,64% € 55,20 € 0,70 1,28%

3.6.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander

€ 53,10 € 53,10 € 54,50 € 1,40 2,64% € 55,20 € 0,70 1,28%

3.6.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde
ontheffing

€ 53,10 € 53,10 € 54,50 € 1,40 2,64% € 55,20 € 0,70 1,28%

2020 2020 2021 stijging € stijging% 2022 stijging € stijging%

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

3.7.1 een ontheffing voor het verspreiden van gedrukte stukken o.g.v. art 2:6 APV € 17,40 € 17,40 € 17,85 € 0,45 2,59% € 18,10 € 0,25 1,40%

3.7.2.1 een ontheffing voor het gebruiken van de openbare weg, anders dan de 
bestemming daarvan o.g.v. art 2:10 APV

€ 52,60 € 52,60 € 53,95 € 1,35 2,57% € 54,65 € 0,70 1,30%

3.7.2 ontheffing verbod carbid schieten o.g.v. 2:73f APV € 42,60 € 42,60 € 43,70 € 1,10 2,58% € 44,25 € 0,55 1,26%
3.7.3 een ontheffing geluidshinder o.g.v. art. 4:6 APV € 42,60 € 42,60 € 43,70 € 1,10 2,58% € 44,25 € 0,55 1,26%
3.7.4 een ontheffing recreatief nachtverblijf kampeermiddelen o.g.v. 4:18 APV € 175,50 € 175,50 € 180,05 € 4,55 2,59% € 182,40 € 2,35 1,31%

3.7.5 een parkeerontheffing autobedrijf o.g.v. 5:2 APV € 175,50 € 175,50 € 180,05 € 4,55 2,59% € 182,40 € 2,35 1,31%
3.7.6 een ontheffing voor het te koop aanbieden van voertuigen o.g.v. art 5:3 

APV
€ 175,50 € 175,50 € 180,05 € 4,55 2,59% € 182,40 € 2,35 1,31%

3.7.7 een ontheffing parkeren kampeermiddelen etc o.g.v. art 5:6 APV € 58,40 € 58,40 € 59,90 € 1,50 2,57% € 60,70 € 0,80 1,34%
3.7.8 een ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen o.g.v. art 5:7 APV € 175,50 € 175,50 € 180,05 € 4,55 2,59% € 182,40 € 2,35 1,31%

3.7.9 een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen o.g.v. art 5:8 APV € 175,50 € 175,50 € 180,05 € 4,55 2,59% € 182,40 € 2,35 1,31%

3.7.10 een vergunning voor inzamelen geld en goed o.g.v. art 5:13 APV € 10,40 € 10,40 € 10,65 € 0,25 2,40% € 10,80 € 0,15 1,41%

Hoofstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking



3.7.11 het verlenen van een stookontheffing o.g.v. artikel 5:34 APV per ontheffing € 0,00 € 0,00

per keer € 27,60  €        27,60 € 28,30 € 0,70 2,54% € 28,65 € 0,35 1,24%
een ontheffing voor een straatartiest € 42,50  €        42,50 € 43,60 € 1,10 2,59% € 44,15 € 0,55 1,26%

3.7.13 een subsidie- of vergunningsaanvraag een advies op grond van de Wet 
BIBOB noodzakelijk is, wordt per te onderzoeken eenheid  

€ 0,00  €               -   € 0,00

doorberekend aan de aanvrager, waarbij een maximum van € 5.000,00 per 
advies in het kader van aanbestedingen geldt

3.7.14 Vergunning voor het ingraven van kabels en leidingen, andere dan bedoeld
in Titel 1 hoofstuk 18

3.7.14.1 het verkrijgen van een vergunning voor ingraven van kabels, leidingen etc. € 204,30 € 204,30 € 209,60 € 5,30 2,59% € 212,30 € 2,70 1,29%

3.7.14.2 het in 3.7.14.1 genoemde bedrag wordt indien met betrekking tot de
aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders
van openbare grond en de aanvrager, verhoogd met

€ 259,10 € 259,10 € 265,85 € 6,75 2,61% € 269,30 € 3,45 1,30%

3.7.14.2.1 indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de 
kabel(s), leiding(en) etc. plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de 
vooraf gaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door 
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

3.7.14.2.3 indien een begroting als bedoeld in 3.7.14.2.1 is uitgebracht, wordt een 
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.

3.7.14.3 Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de 
beoordeling van aanvragen,  verhoogd met

€ 199,50 € 199,50 € 204,70 € 5,20 2,61% € 207,35 € 2,65 1,29%

3.7.12



Verordening lijkbezorgingsrechten Index
1,70% 2020

Afgerond Verordening 2,60% 2021
1,30% 2022

Artikel nummering 
vanaf 2016

Omschrijving 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%

A. A Voor het begraven, het herbegraven in een nieuw graf, of het 
verstrooien van as,
van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van:

0 tot 1 jaar € 232,05 € 232,05 € 238,10 € 6,05 2,61% € 241,20 € 3,10 1,30%
1 tot 12 jaar € 464,00 € 464,00 € 476,05 € 12,05 2,60% € 482,25 € 6,20 1,30%
12 jaar en ouder € 928,00 € 928,00 € 952,15 € 24,15 2,60% € 964,55 € 12,40 1,30%

B. B Voor het bijzetten in de urnenmuur van een urn (asbus € 257,80 € 257,80 € 264,50 € 6,70 2,60% € 267,95 € 3,45 1,30%
C Voor het begraven van een urn (asbus) in een urnengraf of in een 

particulier graf
€ 329,95 € 329,95 € 338,55 € 8,60 2,61% € 342,95 € 4,40 1,30%

D Voor het verstrooien van as op de asverstrooiingsplaatsen of in een 
particulier graf

€ 195,95 € 195,95 € 201,05 € 5,10 2,60% € 203,65 € 2,60 1,29%

C. E Voor overschrijding van de tijdsduur van 45 minuten bij een begraving 
of bijzetting, voor elk half uur of gedeelte daarvan

€ 46,45 € 46,45 € 47,65 € 1,20 2,58% € 48,25 € 0,60 1,26%

D. F Voor het op verzoek van de rechthebbende begraven van een stoffelijk 
overschot van een persoon, het begrafen van een urn dan wel bijzetten 
van een urn (asbus) buiten de in artikel 10 van de "Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam 1999" genoemde uren, een extra recht van

€ 670,25 € 670,25 € 687,70 € 17,45 2,60% € 696,65 € 8,95 1,30%

E. G Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve 
van crematie of herbegraving in een ander graf

€ 498,00 € 498,00 € 510,95 € 12,95 2,60% € 517,60 € 6,65 1,30%

F. H Voor het opgraven en/of herbegraven van een urn in een ander graf, 
anders dan op rechterlijk gezag

€ 379,45 € 379,45 € 389,30 € 9,85 2,60% € 394,35 € 5,05 1,30%

G1. I 1 Voor het ruimen van een particulier graf op verzoek van de 
rechthebbende,

€ 717,65 € 717,65 € 736,30 € 18,65 2,60% € 745,85 € 9,55 1,30%

G2. I 2 Voor het herbegraven van de stoffelijke overschotten in hetzelfde graf € 214,50 € 214,50 € 220,10 € 5,60 2,61% € 222,95 € 2,85 1,29%

J 1 Voor het verkrijgen van het recht van een particulier graf voor de duur 
van 20 jaar

€ 1.443,60 € 1.443,60 € 1.481,15 € 37,55 2,60% € 1.500,40 € 19,25 1,30%

J 2 Voor het verlengen van het recht van een particulier graf met een 
aansluitende periode van tien jaar 

€ 824,90 € 824,90 € 846,35 € 21,45 2,60% € 857,35 € 11,00 1,30%

J 3 Voor het verkrijgen van een urnennis voor een periode van 20 jaar € 469,15 € 469,15 € 481,35 € 12,20 2,60% € 487,60 € 6,25 1,30%

J 4 Voor het verlengen van het recht van een urnennis met een 
aaneensluitende periode van 10 jaar

€ 335,10 € 335,10 € 343,80 € 8,70 2,60% € 348,25 € 4,45 1,29%

J 5 Voor het verkrijgen van een urnengraf voor een periode van 20 jaar € 350,60 € 350,60 € 359,70 € 9,10 2,60% € 364,40 € 4,70 1,31%

J 6 Voor het verlengen van het recht van een urnengraf met een 
aaneensluitende periode van 10 jaar

€ 262,95 € 262,95 € 269,80 € 6,85 2,61% € 273,30 € 3,50 1,30%

J 7 Voor het verkrijgen van het recht van een particulier kindergraf voor de 
duur van 50 jaar

€ 922,90 € 922,90 € 946,90 € 24,00 2,60% € 959,20 € 12,30 1,30%

J 8 Voor het verkrijgen van het recht van een particulier kindergraf voor de 
duur van 20 jaar

€ 464,00 € 464,00 € 476,05 € 12,05 2,60% € 482,25 € 6,20 1,30%

2021 vs 2020 2022 vs 2021



J 9 Voor het verlengen van het recht van een particulier kindergraf met 
een aansluitende periode van 10 jaar

€ 299,05 € 299,05 € 306,85 € 7,80 2,61% € 310,85 € 4,00 1,30%

I. K Voor iedere machtiging voor het stichten van een grafkelder. € 118,60 € 118,60 € 121,70 € 3,10 2,61% € 123,30 € 1,60 1,31%
J L Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het 

aanleggen van een graftuin
€ 134,05 € 134,05 € 137,55 € 3,50 2,61% € 139,35 € 1,80 1,31%

K. M Indien een begraving of asverstrooiing plaatsvindt in een graf, waarop 
reeds een monument is aangebracht ( voor het verwijderen en 
herplaatsen van dit grafmonument, dan wel het verwijderen en zo 
mogelijk het terugzetten van de aanwezige beplanting van een graftuin 
dient plaats te vinden door derden)

€ 42,80 € 42,80 € 43,90 € 1,10 2,57% € 44,45 € 0,55 1,25%

L1 N 1 Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de 
gedenktekenen per particulier graf of algemeen graf per jaar 

€ 139,25 € 139,25 € 105,83 -€ 33,42 -24,00% € 107,20 € 1,37 1,29%

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen 
en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet 
begrepen. 

N2 Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden 
van de onder N1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een 
betaling ineens

N2a voor een periode van 20 jaar: € 1.546,70 € 1.546,70 € 1.175,49 -€ 371,21 -24,00% € 1.190,75 € 15,26 1,30%
N2b voor een periode van 10 jaar: € 876,45 € 876,45 € 666,10 -€ 210,35 -24,00% € 674,75 € 8,65 1,30%
N2c voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder N1, 

N2a en N2b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren. 

O1 Voor het van gemeentewege onderhouden, schoonhouden van een 
urnennis per jaar

€ 128,90 € 128,90 € 97,96 -€ 30,94 -24,00% € 99,25 € 1,29 1,32%

Het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, 
cijfers en tekens is hierin niet begrepen. 

O2 Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden 
van de onder O1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een 
betaling ineens: 

O2a voor een periode van 20 jaar: € 634,15 € 634,15 € 481,95 -€ 152,20 -24,00% € 488,20 € 6,25 1,30%
O2b voor een periode van 10 jaar: € 386,65 € 386,65 € 293,85 -€ 92,80 -24,00% € 297,65 € 3,80 1,29%
O2c voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder O1, 

O2a en O2b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren. 

M1. P1 Voor het van gemeentewege onderhouden, schoonhouden van een 
urnengraf

€ 134,05 € 134,05 € 101,88 -€ 32,17 -24,00% € 103,20 € 1,32 1,30%

Het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, 
cijfers en tekens is hierin niet begrepen.

M2 P2 Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden 
van de onder P1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een 
betaling ineens: 

P2a voor een periode van 20 jaar: € 732,10 € 732,10 € 556,40 -€ 175,70 -24,00% € 563,65 € 7,25 1,30%
P2b voor een periode van 10 jaar: € 438,25 € 438,25 € 333,07 -€ 105,18 -24,00% € 337,40 € 4,33 1,30%
P2c voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder P1, 

P2a en P2b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren.  



Q1 Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de 
gedenktekenen per particulier kindergraf of algemeen kindergraf per 
jaar 

€ 139,25 € 139,25 € 105,83 -€ 33,42 -24,00% € 107,20 € 1,37 1,29%

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen 
en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet 
begrepen. 

Q2 Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden 
van de onder Q1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een 
betaling ineens

Q2a voor een periode van 50 jaar: € 1.876,65 € 1.876,65 € 1.426,25 -€ 450,40 -24,00% € 1.444,80 € 18,55 1,30%
Q2b voor een periode van 20 jaar: € 835,20 € 835,20 € 634,75 -€ 200,45 -24,00% € 643,00 € 8,25 1,30%
Q2c voor een periode van 10 jaar: € 484,65 € 484,65 € 368,33 -€ 116,32 -24,00% € 373,10 € 4,77 1,30%
Q2d voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder Q1, 

Q2a, Q2b en Q2c genoemde tarieven door deze rechtlijnig te 
interpoleren.

N. R Voor het overboeken van de tenaamstelling van eigen graven of eigen 
verstrooiingsplaatsen in het daartoe bestemde register voor iedere 
overboeking

€ 41,25 € 41,25 € 42,30 € 1,05 2,55% € 42,85 € 0,55 1,30%



Verordening Afvalstoffenheffing Index
1,70% 2020

Afgerond Verordening 2,60% 2021
Artikel Omschrijving 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings% 1,30% 2022

1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 291,90 € 292,00 € 309,00 € 17,00 5,82% € 319,00 € 10,00 3,24%
1.2 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd voor het 

op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een 
éxtra:

1.2.1 grijze container, bestemd voor restafval, per extra container met € 84,40 € 85,00 € 87,20 € 2,20 2,59% € 88,35 € 1,15 1,32%
1.2.2 groene container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra 

container met € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2021 vs 2020 2022 vs 2021



Verordening rioolheffing Index
Afgerond Verordening 1,70% 2020

Artikel Omschrijving 2018 2019 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings% 2,60% 2021
Het gebruikersdeel bedraagt per jaar: 1,30% 2022

6a. bij 0 tot en met 500 m3 afvalwater € 227,00 € 227,00 € 227,00 € 231,00 € 237,00 € 6,00 2,60% € 217,00 € 20,00- -8,44%
6b. bij 501 tot en met 1000 m3 afvalwater € 454,00 € 454,00 € 454,00 € 462,00 € 474,00 € 12,00 2,60% € 454,00 € 20,00- -4,22%
6c. bij 1001 tot en met 2000 m3 afvalwater € 908,00 € 908,00 € 908,00 € 924,00 € 948,00 € 24,00 2,60% € 928,00 € 20,00- -2,11%
6d. bij 2001 tot en met 3000 m3 afvalwater € 1.362,00 € 1.362,00 € 1.362,00 € 1.386,00 € 1.422,00 € 36,00 2,60% € 1.402,00 € 20,00- -1,41%
6e. indien meer dan 3000 m3 afvalwater wordt afgevoerd, wordt het onder d. 

vermelde bedrag verhoogd met €  voor elke hoeveelheid van 1000 m3 
afvalwater of een gedeelte daarvan

€ 454,00 € 454,00 € 454,00 € 462,00 € 474,00 € 12,00 2,60% € 454,00 € 20,00- -4,22%

Controle € 0,00 2x € 0,00
€ 0,00 4x € 0,00
€ 0,00 6x € 0,00

2021 vs 2020

 kostendekkend tarief

2022 vs 2021



Verordening Hondenbelasting Uitgangspunten: indexering 1,3 % conform PPN en afronding twee decimalen Index
1,70% 2020
2,60% 2021
1,30% 2022

Afgerond Verordening
Artikel Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%

1. De belasting bedraagt per belastingjaar
a. voor een eerste hond € 66,60 € 67,60 € 68,95 € 69,57 € 69,57 € 70,54 € 71,74 € 71,74 € 73,61 € 1,87 2,61% € 74,57 € 0,96 1,30%
b. voor een tweede hond € 95,70 € 97,14 € 99,08 € 99,97 € 99,97 € 101,36 € 103,08 € 103,08 € 105,76 € 2,68 2,60% € 107,13 € 1,37 1,30%
c. voor iedere hond boven het aantal van twee € 116,50 € 118,25 € 120,62 € 121,70 € 121,70 € 123,39 € 125,49 € 125,49 € 128,75 € 3,26 2,60% € 130,42 € 1,67 1,30%
2. In afwijking in zoverre van de voorgaande leden bedraagt de 

belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd 
bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, per 
kennel

€ 279,15 € 283,34 € 289,00 € 291,61 € 291,61 € 295,66 € 300,69 € 300,69 € 308,51 € 7,82 2,60% € 312,52 € 4,01 1,30%

2021 vs 2020 2022 vs 2021



Verordening OZB

Artikel Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt:

a. bij de gebruikersbelasting 0,1398% 0,1508% 0,1577% 0,1599% 0,1622% 0,1582% 0,1601% 0,1634% 0,2010%
b. bij de eigenarenbelasting

b1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1333% 0,1237% 0,1346% 0,1345% 0,1316% 0,1247% 0,1199% 0,1172% 0,1101%
b2.

voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1900% 0,2042% 0,2135% 0,2165% 0,2196% 0,2142% 0,2168% 0,2213% 0,2677%



Verordening marktgelden Uitgangspunten: indexering 1,3 % conform PPN en afronding op veelvoud van 0,05 Index
1,70% 2020
2,60% 2021
1,30% 2022

Afgerond Verordening
Artikel Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%

Het marktgeld bedraagt voor:
a. een vaste standplaats met een minimumoppervlakte van 20 m²

per kalendermaand per m²
Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld) 3,15€          3,20€          3,25€          3,25€          3,25€          3,30€          € 3,35 3,35€          € 3,45 0,10€       2,99% € 3,50 0,05€           1,45%
Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld) 3,15€          3,20€          3,25€          3,25€          2,85€          2,90€          € 2,95 2,95€          € 3,05 0,10€       3,39% € 3,10 0,05€           1,64% Geen opslag voor marktpromotie

b. een vaste standplaats met een minimumoppervlakte van 20 m²
per kalenderkwartaal per m²
Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld) 9,00€          9,15€          9,35€          9,40€          9,40€          9,55€          € 9,70 9,70€          € 9,95 0,25€       2,58% € 10,10 0,15€           1,51%
Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld) 9,00€          9,15€          9,35€          9,40€          8,20€          8,30€          € 8,45 8,45€          € 8,65 0,20€       2,37% € 8,75 0,10€           1,16% Geen opslag voor marktpromotie

c. een vaste standplaats met een minimumoppervlakte van 20 m²
per kalenderjaar per m²
Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld) 32,05€        32,55€        33,20€        33,40€        33,40€        33,85€        € 34,45 34,45€        € 35,35 0,90€       2,61% € 35,80 0,45€           1,27%
Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld) 32,05€        32,55€        33,20€        33,40€        29,05€        29,45€        € 29,95 29,95€        € 30,75 0,80€       2,67% € 31,15 0,40€           1,30% Geen opslag voor marktpromotie

d. een standplaats met een minimumoppervlakte van 20 m²
per marktdag per m²
Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld) 1,15€          1,20€          1,20€          1,20€          1,20€          1,20€          € 1,20 1,25€          € 1,30 0,05€       4,00% € 1,30 -€             0,00%
Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld) 1,15€          1,20€          1,20€          1,20€          1,05€          1,05€          € 1,05 1,10€          € 1,15 0,05€       4,55% € 1,15 -€             0,00% Geen opslag voor marktpromotie

e. het incidenteel innemen bij vaste standplaatsen van een grotere 
oppervlakte 
dan die, welke daarvoor is vastgesteld,
per marktdag voor het meerdere per m²
Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld) 1,15€          1,20€          1,20€          1,20€          1,20€          1,20€          € 1,20 1,25€          € 1,30 0,05€       4,00% € 1,30 -€             0,00%
Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld) 1,15€          1,20€          1,20€          1,20€          1,05€          1,05€          € 1,05 1,10€          € 1,15 0,05€       4,55% € 1,15 -€             0,00% Geen opslag voor marktpromotie

f het afnemen van elektriciteit, aansluiting 230V-10A (aansluiting “licht – klein”) 
per marktdag (ex BTW) 3,00€          3,00€          3,00€          3,05€          € 3,10 3,10€          € 3,20 0,10€       3,23% € 3,25 0,05€           1,56%
per kwartaal (ex BTW) 37,45€        37,65€        37,65€        38,15€        € 38,80 38,80€        € 39,80 1,00€       2,58% € 40,30 0,50€           1,26%
per kalenderjaar (ex BTW) 124,85€     125,60€     125,60€     127,35€     € 129,50 129,50€     € 132,85 3,35€       2,59% € 134,60 1,75€           1,32%

g het afnemen van elektriciteit, aansluiting 230V-16A (aansluiting “licht –groot”). 
per marktdag (ex BTW) 5,00€          5,05€          5,05€          5,10€          € 5,20 5,20€          € 5,35 0,15€       2,88% € 5,40 0,05€           0,93%
per kwartaal (ex BTW) 55,55€        55,90€        55,90€        56,70€        € 57,65 57,65€        € 59,15 1,50€       2,60% € 59,90 0,75€           1,27%
per kalenderjaar (ex BTW) 185,25€     186,35€     186,35€     188,95€     € 192,15 192,15€     € 197,15 5,00€       2,60% € 199,70 2,55€           1,29%

h het afnemen van elektriciteit, aansluiting 400V-16A (aansluiting “krachtstroom”)
per marktdag (ex BTW) 13,00€        13,10€        13,10€        13,30€        € 13,55 13,55€        € 13,90 0,35€       2,58% € 14,10 0,20€           1,44%
per kwartaal (ex BTW) 138,95€     139,80€     139,80€     141,75€     € 144,15 144,15€     € 147,90 3,75€       2,60% € 149,80 1,90€           1,28%
per kalenderjaar (ex BTW) 463,15€     465,95€     465,95€     472,45€     € 480,50 480,50€     € 493,00 12,50€     2,60% € 499,40 6,40€           1,30%

Tot 2015 2014 2015
f. het afnemen van elektriciteit uitsluitend voor elektrische verlichting 

of een 
eenvoudig elektrisch apparaat (koffiezetter, kassa e.d.)
per marktdag (ex BTW) 2,50€          2,55€          
per kwartaal (ex BTW) 38,50€        39,10€        
per kalenderjaar (ex BTW) 123,00€     124,85€     

g. het afnemen van elektriciteit voor koel- en bakapparatuur e.d.
per marktdag (ex BTW) 4,90€          5,00€          
per kwartaal (ex BTW) 76,90€        78,05€        
per kalenderjaar (ex BTW) 246,10€     249,80€     

h. het afnemen van krachtstroom
per marktdag (ex BTW) 11,10€        11,30
per kwartaal (ex BTW) 173,00€     175,60
per kalenderjaar (ex BTW) 553,65€     561,95

2021 vs 2020 2022 vs 2021



Verordening haven- en kadegelden Index
1,70% 2020
2,60% 2021
1,30% 2022

Afgerond Verordening
Artikel Omschrijving 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%

A. LADEN OF LOSSEN - heffingsgrondslag: laadvermogen
Het havengeld bedraagt voor vrachtschepen, die geheel of 
gedeeltelijk laden
 en/of lossen voor een onafgebroken verblijf in de haven:

a. van ten hoogste 2 dagen, de dag van aankomst niet meegerekend, 
per ton laadvermogen

0,197€           0,197€           0,202€           0,005€     2,54% 0,205€           0,003€     1,49%

b. van ten hoogste 7 dagen per ton laadvermogen 0,215€           0,215€           0,221€           0,006€     2,79% 0,224€           0,003€     1,36%
c. van ten hoogste 2 weken per ton laadvermogen 0,251€           0,251€           0,258€           0,007€     2,79% 0,261€           0,003€     1,16%
d. bij abonnement per kwartaal per ton laadvermogen 1,717€           1,720€           1,768€           0,048€     2,79% 1,792€           0,024€     1,36% 8 x tarief bij b.
e. bij abonnement per kalenderjaar per ton laadvermogen 6,438€           6,450€           6,630€           0,180€     2,79% 6,720€           0,090€     1,36% 30 x tarief bij b.

B. NIET LADEN OF LOSSEN - heffingsgrondslag: laadvermogen
Het havengeld bedraagt voor vrachtschepen, die niet geheel of niet 
gedeeltelijk laden en/of lossen, voor een onafgebroken verblijf in 
de haven:

a. van ten hoogste 40 uren per ton laadvermogen 0,075€           0,075€           0,077€           0,002€     2,67% 0,078€           0,001€     1,30%
b. van ten hoogste 7 dagen per ton laadvermogen 0,140€           0,140€           0,144€           0,004€     2,86% 0,146€           0,002€     1,39%
c. van ten hoogste 2 weken per ton laadvermogen 0,215€           0,215€           0,221€           0,006€     2,79% 0,224€           0,003€     1,36%
d. bij abonnement per kwartaal per ton laadvermogen 0,842€           0,840€           0,864€           0,024€     2,86% 0,876€           0,012€     1,39% 6 x tarief bij b.
e. bij abonnement per kalenderjaar per ton laadvermogen 2,807€           2,800€           2,880€           0,080€     2,86% 2,920€           0,040€     1,39% 20 x tarief bij b.

C. IN- OF ONTSCHEPEN VAN PASSAGIERS - heffingsgrondslag: oppervlakte
Het havengeld bedraagt voor passagiersschepen, die passagiers in- 
of ontschepen, voor een onafgebroken verblijf in de haven:

a. van ten hoogste 2 dagen, de dag van aankomst niet meegerekend, 
per m² oppervlakte

0,197€           0,197€           0,202€           0,005€     2,54% 0,205€           0,003€     1,49%

b. van ten hoogste 7 dagen, per m² oppervlakte 0,215€           0,215€           0,221€           0,006€     2,79% 0,224€           0,003€     1,36%

D. PASSAGIERSSCHEPEN, PONTONS - heffingsgrondslag: oppervlakte
Het havengeld bedraagt voor pontons, bergings-, heffings-, bagger- 
en dergelijk drijvend materiaal alsmede voor passagiersschepen die 
geen passagiers in- of ontschepen, sleep- en duwboten en kleine 
vaartuigen, voor een onafgebroken verblijf in de haven:

a. van ten hoogste 7 dagen per m² oppervlakte 0,140€           0,140€           0,144€           0,004€     2,86% 0,146€           0,002€     1,39%
b. van ten hoogste 2 weken per m² oppervlakte 0,215€           0,215€           0,221€           0,006€     2,79% 0,224€           0,003€     1,36%
c. bij abonnement per kalenderjaar per m² oppervlakte 2,807€           2,800€           2,880€           0,080€     2,86% 2,920€           0,040€     1,39% 20 x tarief bij a.

E. ROEI-, SPEED- EN MOTORBOTEN EN PLEZIERVAARTUIGEN TOT EEN LENGTE VAN 6 METER - heffingsgrondslag: de aard van het vaartuig
Het havengeld bedraagt voor roei-, speed- en motorboten en 
pleziervaartuigen met een maximale lengte tot 6 meter, bij 
abonnement:

HAVENGELDEN (exclusief btw)

2021 vs 2020 2022 vs 2021



a. per kalendermaand 21,711€         21,711€         22,275€         0,564€     2,60% 22,565€         0,290€     1,30%
b. per kalenderkwartaal 51,711€         51,711€         53,055€         1,344€     2,60% 53,745€         0,690€     1,30%
c. per kalenderjaar 146,591€       146,591€       150,402€       3,811€     2,60% 152,357€       1,955€     1,30%

F. MOTORBOTEN EN PLEZIERVAARTUIGEN MET EEN LENGTE VAN 6 METER OF MEER - heffingsgrondslag: de lengte in meters
Het havengeld bedraagt voor motorboten en pleziervaartuigen met 
een lengte van 6 meter of meer, voor een onafgebroken verblijf in 
de haven:

a. van ten hoogste 7 dagen 14,677€         14,677€         15,059€         0,382€     2,60% 15,255€         0,196€     1,30%
b. te verhogen met voor elke meter meer lengte per m¹ 2,324€           2,324€           2,384€           0,060€     2,58% 2,415€           0,031€     1,30%

G. WEEKENDTARIEF - heffingsgrondslag: laadvermogen, oppervlakte
Het havengeld bedraagt voor vaartuigen die tussen vrijdagmiddag 
16.00 uur en maandagmorgen 08.00 uur en niet geheel of 
gedeeltelijk laden of lossen, geen passagiers in- of ontschepen:

Voor vrachtschepen per ton laadvermogen
a. per weekend 0,075€           0,075€           0,077€           0,002€     2,67% 0,078€           0,001€     1,30%
b. bij abonnement per kalenderkwartaal 0,602€           0,600€           0,616€           0,016€     2,67% 0,624€           0,008€     1,30% 8 x tarief bij a.

Voor passagiersschepen, sleep- en duwboten per m² oppervlakte
a. per weekend 0,075€           0,075€           0,077€           0,002€     2,67% 0,078€           0,001€     1,30%
b. bij abonnement per kalenderkwartaal 0,602€           0,600€            0,616€           0,016€     2,67% 0,624€           0,008€     1,30% 8 x tarief bij a.

H. WOONSCHEPEN - heffingsgrondslag: lengte
Het havengeld bedraagt voor woonschepen, voor een 
onafgebroken verblijf in de haven:

a. van één maand of een gedeelte daarvan, per m¹ lengte 4,720€           4,720€           4,843€           0,123€     2,61% 4,906€           0,063€     1,30%
b. van één kwartaal of een gedeelte daarvan, per m¹ lengte 9,440€           9,440€           9,686€           0,246€     2,61% 9,812€           0,126€     1,30% 2 x tarief bij a.
c. van één kalenderjaar, per m¹ lengte 28,319€         28,320€         29,058€         0,738€     2,61% 29,436€         0,378€     1,30% 6 x tarief bij a.

I. LADEN OF LOSSEN VAN VAARTUIGEN - heffingsgrondslag: het 
gewicht van de geloste of geladen goederen, materialen of 
voorwerpen
Het havengeld bedraagt voor woonschepen, voor een 
onafgebroken verblijf in de haven:

a. Het kadegeld bedraagt bij het gebruik van de kade ten behoeve van 
het geheel of gedeeltelijk laden of lossen van vaartuigen per 1000 
kg geladen of geloste goederen, voorwerpen of materialen zonder 
gebruikmaking van de gemeentelijke lostrechter en met een 
soortelijke massa van minder dan 2,5 kg/dm3

0,159€           0,159€           0,163€           0,004€     2,52% 0,165€           0,002€     1,23%

met een minimum per vaartuig van 14,433€         14,433€         14,808€         0,375€     2,60% 15,001€         0,193€     1,30%
b. Het kadegeld bedraagt bij het gebruik van de kade ten behoeve van 

het geheel of gedeeltelijk laden of lossen van vaartuigen per 1000 
kg geladen of geloste goederen, voorwerpen of materialen waarvan 
de soortelijke massa 2,5 kg/dm3 of meer bedraagt

1,587€           1,590€           1,630€           0,040€     2,52% 1,650€           0,020€     1,23% 10 x tarief bij a.

met een minimum per vaartuig van 14,433€         14,433€         14,808€         0,375€     2,60% 15,001€         0,193€     1,30%

KADEGELDEN (exclusief btw)



J. INGEBRUIKNEMING KADE - heffingsgrondslag: de in gebruik genomen oppervlakte
Het kadegeld bedraagt bij het gebruik van de openbare kade ten 
behoeve van het daarop doen verblijven van goederen, materialen 
en/of voorwerpen, die niet op dezelfde dag zijn weggevoerd of 
opgeruimd, voor elke in gebruik genomen vierkante meter per 
kalenderweek of gedeelte daarvan

0,730€           0,730€           0,749€           0,019€     2,60% 0,759€           0,010€     1,34%

met een minimum per vaartuig van 14,433€         14,433€         14,808€         0,375€     2,60% 15,001€         0,193€     1,30%

K. GEBRUIK GEMEENTETRECHTER - heffingsgrondslag: het gewicht van de geloste materialen alsmede de tijdsduur
a. Het kadegeld bedraagt bij het gebruik van de op de openbare kade 

geplaatste gemeentelijke  trechter ten behoeve van het lossen van 
vaartuigen per 1000 kg, inclusief de onder I. verschuldigde rechten

0,317€           0,317€           0,325€           0,008€     2,52% 0,329€           0,004€     1,23%

met een minimum per vaartuig van 14,433€         14,433€         14,808€         0,375€     2,60% 15,001€         0,193€     1,30%
b. Op de in het eerste lid genoemde bedragen wordt een toeslag 

geheven van
58,259€         58,259€         59,774€         1,515€     2,60% 60,551€         0,777€     1,30%

voor elke dag meer of gedeelte daarvan dat voor het lossen van het 
vaartuig wordt gebruik gemaakt van de gemeentetrechter dan is 
toegestaan ingevolge het bepaalde in artikel 12

L. HET PLAATSEN VAN HULPMIDDELEN - heffingsgrondslag: tijdsduur
Bij het op de kade plaatsen van hulpmiddelen, zoals 
transportbanen, los- en laadkranen, lostrechters en dergelijke 
inrichtingen voor het laden en/of lossen van vaartuigen, na 
verkregen toestemming van de havenmeester, per inrichting

a. per dag of gedeelte daarvan 17,347€         17,347€         17,798€         0,451€     2,60% 18,029€         0,231€     1,30%
b. per kalendermaand 173,470€       173,470€       177,980€       4,510€     2,60% 180,290€       2,310€     1,30% 10 x tarief bij a.
c. per kalenderjaar 1.040,818€   1.040,820€   1.067,880€   27,060€   2,60% 1.081,740€   13,860€   1,30% 6 x tarief bij b.



Verordening precariorechten Index
1,70% 2020
2,60% 2021
1,30% 2022

Afgerond Verordening
Artikel Omschrijving 2020 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%
PRECARIOBELASTING

A. Bouw- en onderhoudswerken
1. Ten behoeve van een bouwwerk door een afscheiding afgesloten 

gedeelte grond of water, 
€ 1,23 € 1,23 € 1,26 0,03€       2,44% € 1,28 € 0,02 1,59%

2. Het hebben van een loods, bouwkeet of ander tijdelijk getimmerte, 
per m² per week of gedeelte daarvan

€ 1,23 € 1,23 € 1,26 0,03€       2,44% € 1,28 € 0,02 1,59%

3. Het hebben van steen of andere bouwmaterialen,
per m² per week of gedeelte daarvan € 1,41 € 1,41 € 1,45 0,04€       2,84% € 1,47 € 0,02 1,38%

4. Het hebben van een stut, schoor of paal, per stuk per week € 1,05 € 1,05 € 1,08 0,03€       2,86% € 1,09 € 0,01 0,93%

B. Terrassen, kramen, wagens, tenten, enz.:
1. Het gebruik van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms 

en dergelijke inrichtingen,
per m² per maand of gedeelte daarvan 5,12€         5,12€         € 5,25 0,13€       2,54% € 5,32 € 0,07 1,33%
per m² per kalenderjaar 50,85€       50,85€       € 52,17 1,32€       2,60% € 52,85 € 0,68 1,30%

2. Het plaatsen van kramen, wagens, tenten of manden of dergelijke 
voorwerpen, met commerciële doeleinden,
per m² gedurende één dag per week 0,86€         0,86€         € 0,88 0,02€       2,33% € 0,89 € 0,01 1,14%
per m² gedurende één dag per week bij maandabonnement 2,22€         2,22€         € 2,28 0,06€       2,70% € 2,31 € 0,03 1,32%

3. Het uitstallen van goederen, met commerciële doeleinden zonder dat 
gebruik wordt gemaakt van kramen, tenten en dergelijke,

per m² per week of gedeelte daarvan 0,87€         0,87€         € 0,89 0,02€       2,30% € 0,90 € 0,01 1,12%
per m² per kalenderjaar 12,16€       12,16€       € 12,48 0,32€       2,63% € 12,64 € 0,16 1,28%

4 het afnemen van elektriciteit, aansluiting 230V-10A (aansluiting “licht 
– klein”) 
per marktdag (ex BTW) 3,09€         3,09€         € 3,17 0,08€       2,59% € 3,21 € 0,04 1,26%
per kwartaal (ex BTW) 38,82€       38,82€       € 39,83 1,01€       2,60% € 40,35 € 0,52 1,31%
per kalenderjaar (ex BTW) 129,51€     129,51€     € 132,88 3,37€       2,60% € 134,61 € 1,73 1,30%

5 het afnemen van elektriciteit, aansluiting 230V-16A (aansluiting “licht 
–groot”). 
per marktdag (ex BTW) 5,21€         5,21€         € 5,35 0,14€       2,69% € 5,42 € 0,07 1,31%
per kwartaal (ex BTW) 57,64€       57,64€       € 59,14 1,50€       2,60% € 59,91 € 0,77 1,30%
per kalenderjaar (ex BTW) 192,15€     192,15€     € 197,15 5,00€       2,60% € 199,71 € 2,56 1,30%

6 het afnemen van elektriciteit, aansluiting 400V-16A (aansluiting 
“krachtstroom”)
per marktdag (ex BTW) 13,51€       13,51€       € 13,86 0,35€       2,59% € 14,04 € 0,18 1,30%
per kwartaal (ex BTW) 144,15€     144,15€     € 147,90 3,75€       2,60% € 149,82 € 1,92 1,30%
per kalenderjaar (ex BTW) 480,46€     480,46€     € 492,95 12,49€     2,60% € 499,36 € 6,41 1,30%

7. Een medewerker van de gemeente beoordeelt de omvang van het 
elektriciteitsgebruik ter bepaling van de tariefstoepassing bedoeld in 
de onderdelen 4., 5. en 6..

2021 vs 2020 2022 vs 2021



8. voor een caravan, kampeerwagen, boottrailer of  ander voertuig ten 
behoeve van de recreatie, per voertuig per week, na het verstrijken 
van de termijn van drie dagen, genoemd in Artikel 5.1.5 van de A.P.V.

33,99€       33,99€       € 34,87 0,88€       2,59% € 35,32 € 0,45 1,29%

9. voor een aanhangwagen of ander dergelijk voertuig niet zijnde een 
voertuig als bedoeld onder 4, 
per voertuig per week, na het verstrijken van de termijn van drie 
dagen, genoemd in Artikel 5.1.5 van de A.P.V.

54,41€       54,41€       € 55,82 1,41€       2,59% € 56,55 € 0,73 1,31%

De tarieven, vermeld onder B.2 en B.3 zijn niet van toepassing voor de 
als weekmarkt aangewezen plaats gedurende de tijden dat markt 
wordt gehouden

B1. Kermissen en circussen:
Het gebruik van grond ten behoeve van het houden van een kermis- 
of circus, per m² per dag

0,55€         0,55€         € 0,56 0,01€       1,82% € 0,57 € 0,01 1,79%

C. Kabels en leidingen:
Voor het hebben van kabels, leidingen of andere verbindingen, voor 
zover deze niet vallen onder de gedoogplicht binnen het kader van de 
Telecommunicatiewet
per strekkende meter per jaar 8,14€         8,14€         € 8,35 0,21€       2,58% € 8,46 € 0,11 1,32%
per strekkende meter per maand 0,86€         0,86€         € 0,88 0,02€       2,33% € 0,89 € 0,01 1,14%
Voor het hebben van kabels, leidingen of andere verbindingen
betreffende openbare nutsvoorzieningen
Per strekkende meter sleuflengte, per jaar 0,27€         0,27€         -€         0,00%

D. Overige
Voor het hebben van voorwerpen waarvoor in de onderdelen A tot en 
met C geen afzonderlijk tarief is opgenomen:

a. indien het voorwerp een oppervlakte heeft van minder dan 2 m², 
per week per strekkende meter, gemeten over de langste zijde:

0,81€         0,81€         € 0,83 0,02€       2,47% € 0,84 € 0,01 1,20%

b. indien het voorwerp een oppervlakte heeft van 2 m² of meer, 
per week, per m²:

0,81€         0,81€         € 0,83 0,02€       2,47% € 0,84 € 0,01 1,20%

RECHTEN
E. Algemeen gebruik:
Wegens gebruik of genot van voor de openbaren dienst bestemde 
gemeentewerken, - bezittingen of –inrichtingen, wordt voor zover 
hiervoor niet in een andere belastingverordening een tarief is 
vastgesteld, geheven per vierkante of per strekkende meter:

per week of gedeelte daarvan 0,50€         0,50€         € 0,51 0,01€       2,00% € 0,52 € 0,01 1,96%
per maand 1,46€         1,46€         € 1,50 0,04€       2,74% € 1,52 € 0,02 1,33%

Afgeschaft, 
overgangsregeling tot 
1 januari 2022.



F. Het van gemeentewege herstellen van in het bijzonder belang van 
de aanvrager opgebroken en/of uitgegraven
trottoirs, wegen, bermen, plantsoenen en dergelijke toebehorend of 
in onderhoud bij de gemeente:

1. Voor een tegelbestrating per m² of gedeelte daarvan 40,17€       40,17€       € 41,21 1,04€       2,59% € 41,75 € 0,54 1,31%
2. Voor een klinkerbestrating per m² of gedeelte daarvan 40,17€       40,17€       € 41,21 1,04€       2,59% € 41,75 € 0,54 1,31%
3. Voor een sierbestrating, waaronder waalsteen- en 

ijsselsteenformaten, gewassen grindtegels
per m² of gedeelte daarvan 40,17€       40,17€       € 41,21 1,04€       2,59% € 41,75 € 0,54 1,31%

4. Voor een asfaltbestrating, inclusief de funderingslagen 101,88€     101,88€     € 104,53 2,65€       2,60% € 105,89 € 1,36 1,30%
5. Voor verharde bermen (rabatten) voorzien van een 

oppervlaktebehandeling met bitumen
81,52€       81,52€       € 83,64 2,12€       2,60% € 84,73 € 1,09 1,30%

6. Voor trottoir- en opsluitbanden per strekkende meter of gedeelte 
daarvan

25,85€       25,85€       € 26,52 0,67€       2,59% € 26,86 € 0,34 1,28%

7. Voor een plantsoen per m² of gedeelte daarvan 25,85€       25,85€       € 26,52 0,67€       2,59% € 26,86 € 0,34 1,28%
8. Voor een gazon per m² of gedeelte daarvan 9,74€         9,74€         € 9,99 0,25€       2,57% € 10,12 € 0,13 1,30%
9. Voor bermen en onverharde wegen per m² of gedeelte daarvan 7,53€         7,53€         € 7,73 0,20€       2,66% € 7,83 € 0,10 1,29%

10. Voor oppervlakten groter dan 5 m² (m1 ) en kleiner dan 10 m² (m1 ) 
worden de tarieven, genoemd onder E.1. tot en met 9., met tien 
procent verminderd.

11. Voor oppervlakten van 10 m² (m1 ) en meer worden de tarieven, 
genoemd onder E.1. tot en met 9., met twintig procent verminderd.

12. Voor oppervlakten groter dan 50 m² kunnen burgemeester en 
wethouders onder nader te stellen voorwaarden toestaan, dat het 
herstel van het beschadigde wegdek, enz. wordt uitgevoerd in 
opdracht en voor rekening van de veroorzaker.



Verordening sportaccommodaties Index
1,70% 2020
2,60% 2021
1,30% 2022

Verordening
Artikel Omschrijving 2020 2021 Stijging € Stijgings% 2022 Stijging € Stijgings%

Sportvelden
3.1.1 voetbalveld (grasveld) € 2.757,00 € 2.828,70 71,70€        2,60% € 2.865,50 € 36,80 1,30%
3.1.2 voetbalveld (kunstgrasvelden) € 26.145,32 € 26.145,32 -€             0,00% € 26.145,32 0,00% Conform contract geen indexering
3.1.3 korfbalveld (Sluisweg) hoofdveld met bijveld € 2.759,00 € 10.365,00
3.1.4 korfbalveld (Pieter de Hooghstr) per veld € 4.511,00 € 4.628,30 117,30€      2,60% € 4.688,50 € 60,20 1,30%

De casus was: de huur voor onze 2 sportvelden was in 2020 € 7.518, met index verhoogd in 2021 tot € 7.608, eea conform eerdere verordeningen.
De huur voor de nieuwe veldinrichting zou worden € 13.232, berekend op basis van het in gebruik zijn aantal m2 veld gerelateerd aan de huur zoals die geldt voor de huur van de velden van HKC in Boven-Hardinxveld.

Het voorstel van de gemeente was een compensatie in de vorm van een staffel - verhoging voor de komende jaren waarbij voor de komende 3 jaren (2022-2024) een korting van in totaal € 6.000 zou worden verleend.
Als VS stellen we voor om deze verhoging als volgt te verdelen:
2022  € 3.000 korting op jaarbasis
2023  € 2.000 korting op jaarbasis
2024  € 1.000 korting op jaarbasis
Zoals besproken zullen de jaarlijkse (CBS) prijs indexeringen worden berekend over de bruto-huur minus korting.

Gymlokalen
3.2.1 vaste verhuur per uur
3.2.2 incidentele verhuur per uur

Sporthallen
3.3.1 vereniging HG per uur hele hal € 60,30 € 61,90 1,60€           2,65% € 62,70 € 0,80 1,29% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.2 vereniging HG per uur 2/3 hal € 40,20 € 41,20 1,00€           2,49% € 41,80 € 0,60 1,46% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.3 vereniging HG per uur 1/3 hal € 20,10 € 20,60 0,50€           2,49% € 20,90 € 0,30 1,46%

3.3.4 vereniging HG per uur hele hal > 4 mnd € 58,20 € 59,70 1,50€           2,58% € 60,50 € 0,80 1,34% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.5 vereniging HG per uur 2/3 hal > 4 mnd € 38,80 € 39,80 1,00€           2,58% € 40,30 € 0,50 1,26% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.6 vereniging HG per uur 1/3 hal > 4 mnd € 19,40 € 19,90 0,50€           2,58% € 20,20 € 0,30 1,51%
3.3.7 vereniging HG per uur hele hal > 8 mnd € 55,80 € 57,30 1,50€           2,69% € 58,00 € 0,70 1,22% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.8 vereniging HG per uur 2/3 hal > 8 mnd € 37,20 € 38,20 1,00€           2,69% € 38,70 € 0,50 1,31% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.9 vereniging HG per uur 1/3 hal > 8 mnd € 18,60 € 19,10 0,50€           2,69% € 19,30 € 0,20 1,05%

3.3.10 vereniging overig per uur hele hal € 70,80 € 72,60 1,80€           2,54% € 73,50 € 0,90 1,24% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.11 vereniging overig per uur 2/3 hal € 47,20 € 48,40 1,20€           2,54% € 49,00 € 0,60 1,24% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.12 vereniging overig per uur 1/3 hal € 23,60 € 24,20 0,60€           2,54% € 24,50 € 0,30 1,24%
3.3.13 vereniging overig per uur hele hal > 4 mnd € 67,20 € 68,90 1,70€           2,53% € 69,80 € 0,90 1,31% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.14 vereniging overig per uur 2/3 hal > 4 mnd € 44,80 € 46,00 1,20€           2,68% € 46,50 € 0,50 1,09% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.15 vereniging overig per uur 1/3 hal > 4 mnd € 22,40 € 23,00 0,60€           2,68% € 23,30 € 0,30 1,30%
3.3.16 vereniging overig per uur hele hal > 8 mnd € 65,40 € 67,10 1,70€           2,60% € 68,00 € 0,90 1,34% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.17 vereniging overig per uur 2/3 hal > 8 mnd € 43,60 € 44,70 1,10€           2,52% € 45,30 € 0,60 1,34% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.18 vereniging overig per uur 1/3 hal > 8 mnd € 21,80 € 22,40 0,60€           2,75% € 22,70 € 0,30 1,34%

3.3.19 Groepen/personen per uur hele hal € 90,30 € 92,60 2,30€           2,55% € 93,80 € 1,20 1,30% In verband met 2/3 en 1/3

2021 vs 2020 2022 vs 2021



3.3.20 Groepen/personen per uur 2/3 hal € 60,20 € 61,80 1,60€           2,66% € 62,50 € 0,70 1,13% In verband met 2/3 en 1/3
3.3.21 Groepen/personen per uur 1/3 hal € 30,10 € 30,90 0,80€           2,66% € 31,30 € 0,40 1,29%

3.3.22 commerciële doeleinden per uur € 94,40 € 96,90 2,50€           2,65% € 98,20 € 1,30 1,34%
3.3.23 commerciële doeleinden uurprijs > 6 uur € 80,20 € 82,30 2,10€           2,62% € 83,40 € 1,10 1,34%
3.3.24 vloerplaten per m2 (tariefgroep A en B) -€             0,00%
3.3.25 vloerplaten per m2 (tariefgroep C) -€             0,00%

Zwembad

Recreatiezwemmen
3.4.1 zwembadpas € 4,20 € 5,00 0,80€           19,05% € 5,10 € 0,10 2,00%
3.5.1 eenmalig recreatie t/m 12 jr € 2,85 € 2,90 0,05€           1,75% € 2,95 € 0,05 1,72%
3.5.2 12-baden recreatie t/m 12 jr € 28,50 € 29,00 0,50€           1,75% € 29,50 € 0,50 1,72% 10xprijs eenmalig
3.6.1 eenmalig recreatie vanaf 13 jr € 3,40 € 3,50 0,10€           2,94% € 3,55 € 0,05 1,43%
3.6.2 12-baden recreatie vanaf 13 jr € 34,00 € 35,00 1,00€           2,94% € 35,50 € 0,50 1,43% 10xprijs eenmalig
3.6.3 abonnement recreatief 3 maanden € 55,10 € 56,50 1,40€           2,54% € 57,20 € 0,70 1,24%
3.6.4 12-baden recreatie 65-plus € 30,70 € 31,50 0,80€           2,61% € 31,90 € 0,40 1,27%
3.6.5 Combi abonnement 1 maand € 27,70 € 28,40 0,70€           2,53% € 28,80 € 0,40 1,41%
3.6.6 Discozwemmen € 5,70 € 6,50 0,80€           14,04% € 6,60 € 0,10 1,54%

Zwemlessen
3.7.1 inschrijfgeld zwemles € 14,40 € 15,00 0,60€           4,17% € 15,20 € 0,20 1,33%
3.7.2 losse zwemles ABC jeugd per uur € 12,00 € 13,50 1,50€           12,50% € 13,70 € 0,20 1,48%
3.7.3 6 weken leskaart ABC jeugd € 53,90 € 55,30 1,40€           2,60% € 56,00 € 0,70 1,27%
3.7.4 zwemles privé per half uur € 22,70 € 25,00 2,30€           10,13% € 25,30 € 0,30 1,20%
3.7.5 5 weken leskaart speciaal tarief € 44,80 € 46,00 1,20€           2,68% € 46,60 € 0,60 1,30%
3.7.6 diplomazwemmen ABC € 17,30 € 18,50 1,20€           6,94% € 18,70 € 0,20 1,08%

Doelgroepactiviteiten
3.8.1 half uur fifty-fit € 4,00 € 4,10 0,10€           2,50% € 4,20 € 0,10 2,44%
3.8.2 12-baden fifty-fit € 40,00 € 41,00 1,00€           2,50% € 42,00 € 1,00 2,44% 10xprijs eenmalig
3.8.3 12-baden fifty-fit 65-plus € 35,40 € 36,30 0,90€           2,54% € 36,80 € 0,50 1,38%

3.9.1 los doelgroepactiviteit € 5,00 € 5,10 0,10€           2,00% € 5,20 € 0,10 1,96%
3.9.2 12-baden doelgroepactiviteit € 50,00 € 51,00 1,00€           2,00% € 52,00 € 1,00 1,96% 10xprijs eenmalig
3.9.3 12-baden doelgroepact. 65-plus € 39,90 € 40,90 1,00€           2,51% € 41,40 € 0,50 1,22%
3.9.4 toegang extra kind doelgroepact. € 1,80 € 1,80 -€             0,00% € 1,80 € 0,00 0,00%

3.10.1 zwemvierdaagse € 8,70 € 8,90 0,20€           2,30% € 9,00 € 0,10 1,12%
3.10.3 school van de maand € 2,30 € 2,40 0,10€           4,35% € 2,40 € 0,00 0,00%
3.10.4 spel ochtend € 5,70 € 6,50 0,80€           14,04% € 6,60 € 0,10 1,54%
3.10.5 speciale evenementen (kinderfeestje) € 10,60 € 10,90 0,30€           2,83% € 11,00 € 0,10 0,92%

3.11.1 los zonnebank € 8,50 € 8,70 0,20€           2,35% € 8,80 € 0,10 1,15%
3.11.2 12-baden zonnebank € 85,00 € 87,00 2,00€           2,35% € 88,00 € 1,00 1,15%
3.12.1 verenigingen per uur gebruiksuren € 99,80 € 102,40 2,60€           2,61% € 103,70 € 1,30 1,27%
3.12.2 verenigingen per uur buiten rooster € 139,20 € 142,80 3,60€           2,59% € 144,70 € 1,90 1,33%

3.13.1 schoolzwemmen


