
conform legeverordeningen provincies en Rn Wnb Min LNV d.d. 10 januari 2022. De leges gelden vanaf 1 januari 2022.

bevoegd gezag

Algemeen vergunning ahv 

passende 

beoordeling

Vergunning ahv 

passende 

beoordeling én 

ADC-toets

Vergunning alleen 

ikv stikstof

Legalisatie PAS-

melding

Agrarische 

handelingen

Algemeen 1 Gebiedsontheffing 

2

Ontheffing 

gecoördineerde 

behandeling

Min LNV / RVO (art. 5.1 Rn Wnb) 3 € 3.500,00 € 3.000,00

Provincie Drenthe € 1.625,00 € 4.290,00 € 1.600,00 € 1.728,00 € 3.300,00

Provincie Flevoland niet genoemd niet genoemd

Provincie Fryslân 4 € 1.825,00 € 1.600,00 € 1.825,00 € 3.650,00

Provincie Gelderland 5 € 5.000,00 € 8.500,00 € 1.150,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 4.400,00

Provincie Groningen 6 € 2.116,00 € 15.873,00 € 1.600,00 € 2.116,00

Provincie Limburg 7 € 4.403,40 € 1.600,00 niet genoemd

Provincie Noord-Brabant 8 € 5.454,00 € 1.600,00 € 5.289,00 € 6.273,00

Provincie Noord-Holland 9 € 2.250,00 € 1.600,00 € 2.495,00

Provincie Overijssel 10 € 2.430,00 € 2.430,00 € 1.600,00 € 2.022,00 € 3.116,00

Provincie Utrecht 11 € 2.640,80 € 852,60 € 2.998,82 € 3.663,40 € 1.401,30

Provincie Zeeland 12 € 1.450,00 € 5.000,00 € 1.450,00 € 5.000,00

Provincie Zuid-Holland 13 € 1.800,00 € 1.800,00

1= In Drenthe: particulier = 0,- / kleinschalig ivm asbest of onderzoek of wijziging 310,-.  In Gelderland: particulier = 700,-. In Groningen: particulier = 318,-. In Overijssel: indien particulier en 

ontwikkeling) = 471,10.

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= In plaats van de genoemde tarieven, geldt een tarief van 318,- voor projecten/handelingen van recreatieve aard, in het belang van openbare veiligheid of volksgezondheid, of tbv natuurbeheer.
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Ontheffing soortenVergunning N2000

Overzicht legekosten vergunning en ontheffing Wnb ruimtelijke plannen, 

projecten, beheer en onderhoud

Voor een bestuurlijk oordeel of positieve weigering van Gedeputeerde Staten of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is, geldt ook een legebedrag van 1.825,- . Voor een advies voor/toets van een plan, 

project of andere handeling door GSn, niet zijnde een aanvraag om vergunning, ontheffing of bestuurlijk oordeel: 915,-

Voor het afgeven van een positieve weigering, waarbij er sprake is van intern salderen, wordt geen leges geheven. Voor een vergunning voor het realiseren van projecten of het uitvoeren van andere handelingen 

als bedoeld in artikel 2.7, 2de en 3de lid, Wet natuurbescherming, aangevraagd door of namens een particulier: 865,-. 

Een aanvraag om een vergunning voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (Natura 2000), met betrekking 

tot intern salderen (positieve weigering): 3.216,-. Intrekking vergunning N2000: 1.096,- .

 geen infra, ro of projectontwikkeling = 674,- . In Noord-Brabant:particulier = 2.151,- In Noord-Holland: particulier: 890,- In Utrecht: particulier (indien particulier en geen infra, ro of project- 

Voor een ontheffing Wnb die is aangevraagd door een instelling op culturele of ideële, niet-commerciële basis, dan wel door een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van 

activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers geldt geen lege.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een weigering (in geval van intern salderen): 2.201,70. Het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor 

de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd conform wet- en regelgeving als wijzing dient te worden aangemerkt: 2.933,55. Voor aanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming betrekking hebbende 

op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied worden geen leges geheven.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2020-12-12#Hoofdstuk5
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2020-12-12#Hoofdstuk5
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11079.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11189.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11469.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11469.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-13070.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-13070.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11120.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11120.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12791.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12791.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-13154.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-13154.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12482.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12482.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-312.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-312.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11574.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11574.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-9735.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-9735.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-8498.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-8498.html
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© Natuurinclusief, 10 januari 2022. 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 10 januari 2022. 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. De tarieven zijn niet gewijzigd tov 2021. In 2021 is een evaluatie gehouden van de legesverordening. Wijzigingen worden verwerkt in een nieuwe verordening die 

inwerking treden per inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

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 2022 vastgesteld. De huidige bedragen en tekst zijn gebaseerd op de Legesverordening Wet natuurbescherming 2020. 

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning (particulier) als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, in samenhang met artikel 2.8 Wnb waarbij alleen stikstofdepositie van belang is: 1.215,-. Voor 

wijzigingsverzoeken van een vergunning of ontheffing geldt een tarief van 613,-. 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. 

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb welke (hoofdzakelijk) wordt verleend voor de indirecte effecten van stikstofdepositie welke is verleend in het kader van het 

programma als bedoeld in artikel 1.13a van de Wnb geldt tevens geen tarief. Het weigeren van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb, omdat geen sprake is van 

vergunningplicht: 852,60. Daarnaast ook geen leges voor aanvragen voor een ontheffing op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb ikv beheer en schadebestrijding; welke hoofdzakelijk worden verleend vanwege het 

natuurbelang of waarmee de biodiversiteit is gediend; welke worden verleend aan een dierenopvang voor de opvang van dieren; en, welke worden verleend aan gemeenten op basis van gebiedsgericht beleid ten 

behoeve van particuliere verduurzaming, niet zijnde een regulier Soortenmanagementplan.


