Overzicht legekosten vergunning en ontheffing Wnb ruimtelijke plannen, projecten, beheer en onderhoud
conform legeverordeningen provincies en Rn Wnb Min LNV d.d. 01-01-2020

Vergunning N2000
algemeen

bevoegd gezag
Min LNV / RVO (art. 5.1 Rn Wnb) 3
Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Fryslân
Provincie Gelderland 4
Provincie Groningen 5
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant 6
Provincie Noord-Holland 7
Provincie Overijssel 8
Provincie Utrecht 9
Provincie Zeeland 10
Provincie Zuid-Holland 11

vergunning ahv vergunning ahv
verslechteringst passende
oets
beoordeling

€ 3.500,00
€ 1.250,00
niet genoemd
€ 1.400,00

Vergunning ahv
passende
beoordeling én
ADC-toets

Ontheffing soorten

Vergunning alleen
ikv PAS / Stikstof
(Ov: prioritair
project)

landbouw
(Limburg: en
overig)

Industrie
Infrastructuur
(Overijssel: en
overig)

€ 3.300,00

€ 1.850,00
€ 2.056,00

€ 4.300,00
€ 15.423,00

€ 7.350,00

€ 900,00
€ 1.000,00
€ 2.648,25

€ 13.154,80

€ 4.621,00
€ 2.000,00
€ 2.558,30
€ 1.450,00
€ 1.800,00

€ 2.729,00

€ 2.729,00

€ 1.450,00

€ 5.000,00

€ 2.729,00
€ 826,00
€ 5.000,00

€ 842,00

€ 2.179,00

€ 19.724,20

algemeen 1

€ 3.000,00
€ 1.728,00
niet genoemd
€ 1.400,00
€ 1.000,00
€ 2.056,00
€ 251,95
€ 4.599,00
€ 2.250,00
€ 3.025,00
€ 992,00
€ 1.450,00
€ 1.800,00

Gebiedsontheff ontheffing
gecoördineerde
ing 2
behandeling

€ 3.300,00
€ 3.600,00
€ 3.750,00

€ 6.286,00

€ 3.549,00
€ 5.000,00

€ 1.357,50

1= In Drenthe: particulier = 0,- / kleinschalig ivm asbest of onderzoek 310,-. In Gelderland: particulier = 400,-. In Groningen: particulier = 309,-. In Overijssel: indien particulier en geen infra, ro of projectontwikkeling
= 654,- . In Noord-Brabant:particulier = 2.036,- In Utrecht: particulier (indien particulier en geen infra, ro of projectontwikkeling) = 456,30.
2= In Noord-Brabant heeft het tarief betrekking op realisatie/wijzigen infra, windmolens of RO waarbij > 50 woningen worden gesloopt, gerealiseerd of gerenoveerd.
3= Vergunning N2000: 800,- indien geldigheidsduur max 1 jaar; 1900,- tussen 1 tot 3 jaar; 3500,- drie jaar of meer. Ontheffing soorten: 600,- indien geldigheidsduur max 1 jaar; 1600,- tussen 1 tot 3 jaar; 3000,- drie jaar of meer.
4=
5=
6=
7=

Indien vergunning N2000 met passende beoordeling, maar niet-stikstof gerelateerd, geldt een tarief van 3.700,-.
In plaats van de genoemde tarieven, geldt een tarief van 309,- voor projecten/handelingen van recreatieve aard, in het belang van openbare veiligheid of volksgezondheid, of ten behoeve van natuurbeheer
Een vergunningsaanvraag met het oog op wijziging van een project waarvoor eerder een N2000 vergunning is verleend: 3.817,- Intrekking vergunning N2000: 2.511,- .
Tarief vergunning N2000 is m.u.v. vergunningen die worden verleend in het kader van beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden, alsmede voor vergunningen voor het uitvoeren van herstel en instandhoudingsmaatregelenin
het belang van Natura 2000 gebieden. ter toelichting: voor zover niet is voldaan aan art. 2.9, lid 1 en 2 Wnb.

8= Voor wijzigingsverzoeken van een vergunning of ontheffing geldt een tarief van 595,-. Verder geldt er geen tarief voor ontheffingen soortenbescherming voor PGO's, of niet-commerciële dierenopvangorganisaties.
9= Geen lege voor vergunning N2000 ikv herstel- en instandhoudingsmaatregelen N2000 of beheer en schadebestrijding in N2000. Kleine wijzing of verlenging: 25% bedrag of 75% indien inhoudelijke beoordeling.
10= Welk tarief wordt gehanteerd, hangt af van de type procedure. Voor een reguliere procedure (conform hfdstk. 4 Awb) wordt 1450,- gerekend, voor een uitgebreide procedure (conform hfdstk. 3, par. 4 Awb) wordt 5000,- gerekend. Dit
hangt van van de complexiteit van de aanvraag, dat wordt beoordeeld door de vergunningverlener. Aanvragen voor een vergunning onder PAS of passende beoordeling wordt in de regel tot de uitgebreide procedures gerekend.
11= Als voor een activiteit zowel een vergunning als ontheffing nodig is en deze aanvragen tegelijk worden ingediend, wordt slechts eenmaal leges geheven ten bedrage van het hoogste bedrag.
© Ecologica, 1 januari 2020. Geldig voor regulier beheer, onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen. Disclaimer: Gebaseerd op de legesverordeningen van provincies, de Regeling natuurbescherming Wnb en de bijbehorende toelichtingen geldig op 1 januari 2020. Let
op!: de tarieven gelden alleen voor een vergunning- of ontheffingsaanvraag bij RVO of de provincie. Voor aanvragen van een omgevingsvergunning onder de WABO gelden mogelijk andere tarieven. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

