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Min LNV / RVO (art. 5.1 Rn Wnb) 4 € 3.500,00 € 3.000,00

Provincie Drenthe € 1.437,50 € 3.795,00 € 1.728,00 € 3.300,00

Provincie Flevoland niet genoemd niet genoemd

Provincie Fryslân 5 € 1.800,00 € 900,00 € 1.800,00 € 3.600,00

Provincie Gelderland 6 € 2.000,00 € 4.500,00 € 8.050,00 € 1.050,00 € 1.100,00 € 4.100,00

Provincie Groningen 7 € 2.089,00 € 15.670,00 € 2.089,00

Provincie Limburg 8 € 4.334,05 niet genoemd

Provincie Noord-Brabant 9 € 4.802,00 € 4.780,00 € 6.534,00

Provincie Noord-Holland 10 € 2.250,00 € 2.420,00

Provincie Overijssel 11 € 2.756,00 € 2.201,00 € 850,00 € 3.055,00

Provincie Utrecht 12 € 2.601,80 € 840,00 € 1.008,90 € 3.609,30 € 1.380,60

Provincie Zeeland 13 € 1.450,00 € 5.000,00 € 1.450,00 € 5.000,00

Provincie Zuid-Holland 14 € 1.800,00 € 1.800,00

1= LET OP!: Vanwege de wetswijziging Wnb per 1 januari 2020, is er géén vergunningplicht meer voor verslechteringen of verstoringen die geen significant negatieve effecten hebben op 

N2000. Een vergunning aanvragen is dan ook niet nodig. In dat kader is het vreemd dat het bevoegd gezag soms toch leges vraagt.

2= In Drenthe: particulier = 0,- / kleinschalig ivm asbest of onderzoek of wijziging 310,-.  In Gelderland: particulier = 600,-. In Groningen: particulier = 314,-. In Overijssel: indien particulier en 

ontwikkeling) = 464,10.

3= In Noord-Brabant heeft het tarief betrekking op realisatie/wijzigen infra, windmolens of RO waarbij > 50 woningen worden gesloopt, gerealiseerd of gerenoveerd.

4= 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.

5= Voor een bestuurlijk oordeel van Gedeputeerde Staten of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is, geldt ook een legebedrag van 1.800,- 

6= Indien vergunning N2000 met passende beoordeling, maar niet-stikstof gerelateerd, geldt een tarief van 4.050,-.

7= In plaats van de genoemde tarieven, geldt een tarief van 314,- voor projecten/handelingen van recreatieve aard, in het belang van openbare veiligheid of volksgezondheid, of tbv natuurbeheer.

8= Het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd conform wet- en regelgeving als wijzing dient te worden aangemerkt: 2.887,35 

9=

10=

11=

12=

13=

14=

© Ecologica, 1 januari 2021. 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 2021. 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.

Welk tarief wordt gehanteerd, hangt af van de type procedure. Voor een reguliere procedure (conform hfdstk. 4 Awb) wordt 1.450,- gerekend, voor een uitgebreide procedure (conform hfdstk. 3, par. 4 

Awb) wordt 5.000,- 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. 

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 instandhoudingsmaatregelen in het belang van Natura 2000 gebieden (art. 2.2 Wnb, ter toelichting: voor zover niet is voldaan aan art. 2.9, lid 1 en 2 Wnb) en ten behoeve van het realiseren van 

stikstof gerelateerde projecten, die mogelijk significante effecten voor habitats of soorten kunnen veroorzaken.

Een vergunningsaanvraag met het oog op wijziging van een project waarvoor eerder een N2000 vergunning is verleend: 3.954,- Intrekking vergunning N2000: 2.626,- .

 geen infra, ro of projectontwikkeling = 661,- . In Noord-Brabant:particulier = 2.116,- In Noord-Holland: particulier: 865,- In Utrecht: particulier (indien particulier en geen infra, ro of project- 

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. NB: Er is 

vooralsnog geen legesverordening voor 2021 vastgesteld. De huidige bedragen en tekst zijn gebaseerd op de Legesverordening Wet natuurbescherming 2020. 

Overzicht legekosten vergunning en ontheffing Wnb ruimtelijke plannen, projecten, beheer 

en onderhoud

Voor wijzigingsverzoeken van een vergunning of ontheffing geldt een tarief van 601,-. Verder geldt er geen tarief voor ontheffingen soortenbescherming voor PGO's, of niet-commerciële 

dierenopvangorganisaties. 

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.

Ontheffing soortenVergunning N2000
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