
 
 
Tarievenoverzicht 2016   2015     2016   Verschil 
                
Onroerende zaakbelastingen (OZB)               
woning               
eigendom per eenheid van 100 van de 
WOZ-waarde % 0,114   % 0,113   n.v.t 
niet-woning               
gebruik per eenheid van 100 van de 
WOZ-waarde % 0,159   % 0,138   n.v.t 
eigendom per eenheid van 100 van de 
WOZ-waarde % 0,168   % 0,165   n.v.t. 
                
Afvalstoffenheffing               
eenpersoonhuishouden € 252,00   € 257,00 € 5,00 
meerpersoonshuishouden € 336,00   € 343,00 € 7,00 
2e woning/ vakantiewoning € 252,00   € 257,00 € 5,00 
extra container 140 liter € 118,00   € 120,00 € 2,00 
extra container 240 liter € 218,00   € 223,00 € 5,00 
                
Rioolheffing               
     0 m3 t/m   500 m3 € 310,00   € 329,00 € 19,00 
  501 m3 t/m 1000 m3 € 1163,00   € 1234,00 € 71,00 
1001 m3 t/m 1500 m3 € 2441,00   € 2591,00 € 150,00 
1501 m3 t/m 2000 m3 € 3833,00   € 4068,00 € 235,00 
2001 m3 t/m 2500 m3 € 5328,00   € 5654,00 € 326,00 
2501 m3 t/m 3000 m3 € 6979,00   € 7407,00 € 428,00 
3001 m3 en meer € 8724,00   € 9259,00 € 535,00 
                
Hondenbelasting               
eerste hond € 81,10   € 82,70 € 1,60 
elke volgende hond € 81,10   € 82,70 € 1,60 
kennel tarief € 698,30   € 712,25 € 13,95 
                
Toeristenbelasting               
tarief per persoon per nacht € 1,75   € 1,80 € 0,05 
forfait vaste jaar- of seizoenplaats € 253,75   € 261,00 € 7,25 
forfait seizoenplaats € 245,70   € 252,70 € 7,00 
                
Forensenbelasting               
per eenheid van 100 van de WOZ-
waarde % 0,485   % 0,503   n.v.t. 
                
Parkeerbelastingen               
parkeren bij parkeerapparatuur per uur € 1,90   € 1,90 € 0,00 
naheffingsaanslag € 59,00   € 60,00 € 1,00 
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 Wijzigingen met betrekking tot de Legesverordening 2016 
De Tarieventabel kent een brede tekstuele aanpassing aan veranderde wetgeving en verwijzingen 
naar artikelen. Daarnaast zijn voor wat betreft de omgevingsvergunningen de teksten in 
overeenstemming gebracht met de praktijk in de gemeente Bergen.  

A.  Legesverordening 2016 

Artikel 4, Vrijstellingen 

Vervallen 

h. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning, 
voor zover dit verband houdt met het legaliseren van bestaande bebouwing op het strand zoals 
aanwezig in het voorgaande jaar. 

B. Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 

Titel I, ALGEMENE DIENSTVERLENING 

Hoofdstuk 2, Reisdocumenten 

Tekst aangepast en vereenvoudigd 

1.2  Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een 
aanvraag, waarbij het document 10 jaar geldig is: 

1.2.2  Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een 
aanvraag, waarbij het document 5 jaar geldig is: 

Hoofdstuk 4, Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 

Nieuw 

1.4. 8  Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van gegevens op basis van 
artikel 17, tweede lid, Besluit BRP juncto artikel 10, tweede lid, Regeling BRP 

Hoofdstuk 19, verkeer en vervoer 

1.19.1.1  in afwijking van artikel 1.19.1 wordt bij een gelijktijdige aanvraag, door hetzelfde 
orgaan, van vijf of meer ontheffingen het tarief per ontheffing gesteld op 

1.19.4.1  Indien de aanvraag onder 1.19.4  niet leidt tot verlening, zijn leges verschuldigd. 

Titel II, OMGEVINGSVERGUNNING 

Hoofdstuk 3, Omgevingsvergunning 

Nieuw en aangepast 

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedragen de kosten, indien tijdens 
de beoordeling een herhaalde welstandstoets noodzakelijk is: 
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Nieuw 

2.3.4.3.1  indien de aanvraag valt onder het toepassingsbereik van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) zonder verklaring van 
bedenkingen, maximaal: 

Aangepast 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten en afwijken bestemmingsplan 

 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, 2.3.4, 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: 

Nieuw 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen 
ervan 

Aangepast 

2.5.1.3 In afwijking van artikel 2.5.1 wordt teruggaaf verleend voor elk onderdeel van de 
aanvraag dat wordt ingetrokken met inachtneming van artikel 2.5.1.1 en 2.5.1.2 

Titel III, DIENSTVERLENING 

Hoofdstuk 2, Organiseren evenementen en markten 

Nieuw en verplaatst 

3.2.4.1  tot het verkrijgen van een vergunning om een onroerende-zaak te gebruiken voor het 
maken van reclame 

3.2.4.2  tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van banners en 
reclameborden en/of het ophangen van spandoeken 

3.2.4.3  tot het verkrijgen van een ontheffing om met een motorvoertuig het strand te 
betreden 
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