Overzicht legekosten vergunning en ontheffing Wnb ruimtelijke plannen, projecten, beheer en onderhoud
conform legeverordeningen provincies en Rn Wnb Min LNV d.d. 7-10-2018

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
Provincie Noord-Holland 6
Provincie Overijssel 6
Provincie Utrecht 7
Provincie Zeeland 8
Provincie Zuid-Holland

vergunning ahv
verslechterings
toets

vergunning ahv
passende
beoordeling

Vergunning ahv
passende
beoordeling én
PAS

Ontheffing soorten

Vergunning
alleen ikv PAS

landbouw
(Limburg: en
overig)

Industrie
Infrastructuur
(Overijssel: en
overig)

€ 3.500,00
€ 760,00
niet genoemd
€ 600,00
€ 1.850,00
€ 1.600,00

€ 4.300,00
€ 15.000,00

€ 4.300,00

€ 600,00
€ 2.541,65

€ 12.625,45

€ 817,00

€ 1.802,00

€ 3.124,00
€ 0,00
€ 2.323,00
€ 2.523,01
€ 725,00
€ 1.800,00

€ 2.323,00
€ 814,57

€ 725,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 18.930,45

algemeen 1

€ 3.000,00
€ 1.728,00
niet genoemd
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 1.600,00
€ 241,80
€ 4.115,00
€ 0,00
€ 1.757,00
€ 978,31
€ 725,00
€ 1.800,00

Gebiedsontheff ontheffing
gecoördineerde
ing 2
behandeling

€ 3.750,00

€ 3.500,00
€ 2.500,00

€ 1.338,74

1= In Drenthe: particulier = 310,-. In Gelderland: particulier = 400,-. In Groningen: particulier = 300,-. In Overijssel: indien particulier en geen infra, ro of projectontwikkeling = 618,- .
2= In Utrecht: particulier = 450,-.
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= Indien vergunning N2000 mét ADC-toets, geldt een tarief van 7.350,-.
5= In plaats van de genoemde tarieven, geldt een tarief van 300,- voor projecten/handelingen van recreatieve aard, in het belang van openbare veiligheid of volksgezondheid, of ten behoeve van natuurbeheer
6= In de legesverordening van 2017 wordt er geen specifiek tarief genoemd voor een vergunning of ontheffing Wnb. Wel wordt aangegeven dat er voor overige diensten 127,50 wordt gevraagd. Op de website van de RUD, die
verantwoordelijk is voor de behandeling van aanvragen, staat echter dat er nog geen leges worden geheven.
7= Voor wijzigingsverzoeken van een vergunning N2000 geldt een tarief van 363,-. Verder geldt er geen tarief voor ontheffingen soortenbescherming voor PGO's, of niet-commerciële dierenopvangorganisaties.
8= Geen lege voor vergunning N2000 ikv herstel- en instandhoudingsmaatregelen N2000 of beheer en schadebestrijding in N2000
9= Welk tarief wordt gehanteerd, hangt af van de type procedure. Voor een reguliere procedure (conform hfdstk. 4 Awb) wordt 725,- gerekend, voor een uitgebreide procedure (conform hfdstk. 3, par. 4 Awb) wordt 2500,- 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.
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