
Leges Zuid-Holland 2015 

Op basis  van legesverordeningen 2015 van 60 gemeenten in Zuid-Holland * verbijzondering: de vijf 
voormalige gemeenten die vanaf 1 januari 2015 als gemeente Krimpenerwaard verder gegaan zijn, 
hanteren nog hun ‘eigen’ legesverordening. De tabellen geven bedragen weer die gemeenten 
hanteren  voor zeven? verschillende aanvragen. In de meeste gevallen zijn de kosten gekoppeld aan 
de bouwkosten. Ook (opvallende) stijgingen/dalingen tov 2014  en soms ook 2013 zijn meegenomen. 
Om die reden is ook gekeken naar de ontwikkeling van de leges in de voormalige gemeenten 
Bernisse en Spijkenisse, die sinds januari 2015 samen gemeente Nissewaard vormen. 

Postzegelplan 
Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van plannen. Tarief 
inclusief btw, exclusief kosten welstand, publicatie e.d. 

Bijna alle gemeenten hanteren een vast bedrag. 3 gemeenten baseren de leges op de omvang van de 
bouwkosten. Opvallend is dat  Alphen aan den Rijn een daling hanteert ten opzichte van 2014 terwijl 
ze vorig jaar een stijging van 300% hadden.  

Tabel 1 Hoogste/laagste tarieven 2015 

Bouwkosten Gemeente Leges (€) Ontwikkeling t.o.v. 2014 
Vast bedrag Leiden 28.044 101,25% 
 Alphen ad rijn 20.138 73,8 
 Wassenaar 18.897 120% 
 Brielle 322 Geen bedrag in 2014 
 Capelle a/d IJssel 275 101,85% 
 Den-Haag 190 100,77% 
 

Tabel 2 Mutatie hoogste en laagste tarieven 2014-2015 

Bouwkosten Gemeente Tarief 2014 (€) Tarief 2015 (€) Ontwikkeling 
Vast bedrag Leiden 27.698 28.044 101,25% 
 Alphen a/d Rijn 27.262 20.138 73,85% 
 Alblasserdam 17.699 17.699 100%  
 Krimpen a/d Ijssel 543 Geen bedrag Geen bedrag in 

2015 
 Capelle a/d Ijssel 270 275 101,85% 
 Den-Haag 188 190 100,75% 
 

Tabel 3 Hoogste stijgers/dalers tov 2014 

 2014 (€) 2015 (€) Ontwikkeling  
1. Nieuwkoop 3.680 11.040 300% 
2. Bernisse 1.932 2.720 140.79% 
3. Wassenaar 15.748 18.897 120% 
1. Alphen a/d Rijn 27.262 20.138 73,87% 
 



Binnenplanse afwijking 
Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een 
afwijkingsverzoek. Tarieven exclusief kosten voor advisering, publicatie ed.  

Het merendeel (56/65) van de gemeenten hanteert een vast bedrag. 9 van de 65 gemeenten baseren 
hun kosten op de omvang van de bouwkosten of de kosten van de omgevingsvergunning. Dit leidt tot 
grotere verschillen naarmate de bouw- of projectkosten stijgen. Er zijn weinig opvallende 
ontwikkelingen in de tarieven te vinden. Wel is opvallend dat alle gemiddelden gedaald zijn. 

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het tarief verdriedubbeld t.o.v. 2014, in tegenstelling tot vorig 
jaar toen het tarief nog gehalveerd was t.o.v. 2013. En de gemeente Wassenaar heeft het tarief bijna 
gehalveerd. 

Tabel 4 Hoogste/laagste tarieven binnenplanse afwijking 2015 

Bouw-/projectkosten (€) Gemeente Leges 2015 (€) 
50.000 Gemiddeld 339 

 Noordwijkerhout 1315 
 Albrandswaard 1295 
 Alblasserdam 919 
 Leiden 96 
 Barendrecht 80 
 Noordwijk 76 

500.000 Gemiddeld 601 
 Noordwijkerhout 5783 
 Alblasserdam 4870 
 Dordrecht 3500 
 Leiden  96 
 Barendrecht 80 
 Noordwijk 76 

2.500.000 Gemiddeld 1406 
 Alblasserdam 22430 
 Dordrecht 17500 
 Capelle aan den IJssel 14500 
 Leiden 96 
 Barendrecht 80 
 Noordwijk 76 

 

Bouwkosten Gemiddeld tarief 2014 
(€) 

Gemiddeld tarief 2015 
(€) 

Ontwikkeling  tov 
2014 (€) 

50.000 372 339 -8,87% 
500.000 779 601 -22,85% 
2.500.000 2343 1406 -40% 
 

 

 



Buitenplanse afwijking 
Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een 
afwijkingsverzoek. Tarieven exclusief kosten voor advisering ed.  

Meer dan de helft van de gemeenten hanteert een vast tarief (42 uit 65). 16  gemeenten koppelen 
hun tarief aan bouwkosten of rekenen een percentage leges van een omgevingsvergunning. Dit zorgt 
voor enorme verschillen naarmate de bouwkosten stijgen.  

Opvallend is dat Alphen aan den Rijn zijn tarieven met bijna 100% omlaag gebracht heeft, terwijl ze 
vorig jaar de tarieven enorm verhoogd hebben. 

Ook heeft Krimpen aan den Ijssel de tarieven voor bouwkosten €500.000,- en €2.500.000,-  verhoogd 
met 800% en 1300%. 

Oud-Beijerland en Dordrecht hebben de tarieven voor buitenplanse afwijking  van bouwkosten  
€50.000,- verhoogd met meer dan 1000%. 

Tevens zijn ten opzichte van 2014 de gemiddelde tarieven voor bouwkosten van €50.000,- als enige 
gestegen in vergelijking met de kosten voor €500.000,- en €2.500.000,-. 

2015 

Bouwkosten (€) Gemeente Leges 2014 (€) 
50.000 Gemiddeld 2.693 

Zoetermeer 9.826 
Delft 7.780 

Kaag en Braassem 7.613 
Alphen a/d Rijn 300 

Goeree-Overflakkee 300 

Capelle a/d Ijssel 290 
500.000 Gemiddeld 3.357 

Zoetermeer 9.826 
Den-Haag 8.000 

Delft 7.780 
Brielle 322 

Goeree-Overflakkee 300 
Alphen a/d Rijn 300 

2.500.000 Gemiddeld 5.133 
Alblasserdam 22.911 

Capelle a/d Ijssel 19.750 
Leiden 16.118 
Brielle 322 

Goeree-Overflakkee 300 
Alphen a/d Rijn 300 

Bouwkosten (€) Gemiddeld tarief 2014 
(€) 

Gemiddeld tarief 2015 
(€) 

Ontwikkeling  
tov 2014 (€) 

50.000 2.285 2.693 +17,86% 
500.000 3.514 3.357 -4,47% 
2.500.000 5.900 5.133 -13% 



Ov Bouw 
Betreft het door gemeenten laten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een 
omgevingsvergunning bouwen. Tarieven exclusief advisering, publicatie ed.  

Geen enkele gemeente hanteert een vast bedrag. Vaak wordt gewerkt met een percentage van de 
bouwkosten, welke zijn ingedeeld in schijven. Dit percentage varieert tussen de 1 en 4%, vaak met 
een boven- en ondergrens. Rotterdam hanteert vaste bedragen, welke per schaal zijn vastgesteld.  

Geen opvallende mutaties t.o.v. 2014. 

2015 

Bouwkosten  Gemeente (€) Tarief 2015 (€) 
50.000 Gemiddeld 1.443 

Voorschoten 2965 
Katwijk 2750 

Molenwaard 2500 
Leidschendam-Voorburg 786 

Zuidplas 735 
Brielle 688 

500.000 Gemiddeld 12.763 
Zwijndrecht 23191 
Wassenaar 19330 
Rotterdam 19206 

Albrandswaard 7588 
Zuidplas 7.350 
Brielle 6538 

2.500.000 Gemiddeld 58.073 
Wassenaar 96650 

Leerdam 88500 
Korendijk 85500 
Zuidplas 36750 
Brielle 32538 

Nisserwaard 32240 
 

Bouwkosten (€) Gemiddeld tarief 2013 
(€) 

Gemiddeld tarief 2014 
(€) 

Ontwikkeling tov 
2013 (€) 

50.000 1399 1443 +3,15% 
500.000 12716 12763 +0,37% 
2.500.000 57685 58685 +1,73% 
 

  



Beoordeling archeologisch bureauonderzoek 
Betreft het door gemeenten laten beoordelen van een archeologisch bureauonderzoek.  

49 van de 65 gemeenten hanteren een vast bedrag. Andere gemeenten rekenen de verschuldigde 
advieskosten of een uurtarief. Tarieven vergelijken is moeilijk omdat niet altijd duidelijk is waar de 
kosten uit bestaan/wat de kosten dekken. Gemeenten die een bedrag < €100 opnemen, hebben de 
kosten voor de beoordeling (waarschijnlijk) op andere wijze geïncasseerd. Gemeenten die een 
bedrag > €600 opnemen hebben óf een uitgebreide (dure) toetsing, of incasseren extra op dit 
product.  

Bodegraven-Reeuwijk en Oud-Beijerland hebben de kosten (meer dan ) gehalveerd. Gorinchem heeft 
het tarief meer dan verdubbeld ten opzichte van 2014.  

De totale kosten voor beoordeling archeologisch bureauonderzoek neemt dit jaar toe met 10% ten 
opzichte van 2014. 

Vorig jaar nam het tarief toe met 22%. 

 

Gemeente Leges 2014 (€) 
Gemiddeld 357 

Zoeterwoude 961 
Hardinxveld-Giessendam 774 

Nissewaard 724 
Wassenaar 88 

Capelle a/d Ijssel 55 
Goeree-Overflakkee 0 

 

Verplicht advies agrarische beoordelingscommissie 
Betreft het door gemeenten laten opstellen van een agrarisch advies. Veel gemeenten maakt 
duidelijk dat het om een beoordeling van een uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf gaat, 
anderen laten dit meer open. In veel gemeenten worden de gemaakte kosten in zijn geheel 
doorberekend aan de aanvrager. 37 gemeenten heffen hiervoor een vast bedrag. De tarieven lopen 
nogal uiteen, zonder dat duidelijk is waarom. Gemeenten die een bedrag < €300 opnemen, hebben 
de kosten voor de beoordeling (waarschijnlijk) op andere wijze geïncasseerd. Gemeenten die een 
bedrag > €750 opnemen hebben óf een uitgebreide (dure) advisering, of incasseren extra op dit 
product. Geen opvallende mutaties tov 2014, gemiddelde stijgt met 9%. 

Gemeente Leges 2014 (€) 
Gemiddeld 666 

Westvoorne 1241 
Pijnacker-Noordorp 1240 

Albrandswaard 1188 
Strijen 340 
Delft 299 

Gorinchem 282 
 



Gemiddelden 

Zoals terug te lezen in onderstaande tabel zijn alle veranderingen 2014-2015 gedaald ten 
opzichte van 2014-2015. Opvallend is dat de tarieven voor de agrarische 
beoordelingscommissie, het archeologische bureauonderzoek en het postzegelplan nog 
steeds stijgen. Daarentegen nemen de kosten van binnenplanse- en buitenplanse 
afwijkingen en vooroverleg relatief (flink) af.  

Inflatie januari tm augustus 2015 o.b.v. CBI consumenten prijsindex (CBS): 0,6% 

 

 

Door nacalculatie is een minimale verandering opgetreden in een aantal cijfers, maar deze zijn niet 
van invloed op de uiteindelijke uitkomsten. 

  



Conclusie 

De tarieven van de behandelde aanvragen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Vaak komt voor dat 
bij de ene aanvraag een gemeente relatief duur is, terwijl de kosten voor een andere aanvraag juist 
goedkoop zijn. Kruissubsidiering is echter moeilijk vast te stellen. Gemeenten hanteren vaak andere 
methoden om de gemaakte kosten over de aanvrager te verdelen. Daar komt bij dat veel tarieven op 
voorhand nog niet bekend zijn.  

Gemeenten Alblasserdam, Wassenaar en Leiden liggen in 2015 bij veel aanvragen aan de hoge kant.  

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Brielle en Alphen aan den Rijn liggen in 2015 bij veel aanvragen aan 
de lage kant. 

Er lijkt geen typerend verschil te zitten tussen de locatie van de gemeente of de omvang of aard van 
het gebied (Rotterdam wellicht uitgezonderd). Wel hebben bepaalde gemeenten “gewoon” geen 
vaste leges voor bijvoorbeeld agrarisch advies.  

De kosten van een aanvraag kunnen per jaar sterk variëren. 

 


