
POLITIEK FORUM 30 november 2015  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio 
 

4. Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 2016-2020 
Doel van dit voorstel is het mogelijk maken van de ambitie van de ondernemers van de 
Baanderij om een BIZ op te richten ter uitvoering van activiteiten die zijn gericht op het 
bevorderen van de leefbaarheid of veiligheid in, of de ruimtelijke kwaliteit of de economische 
ontwikkeling van de Baanderij. Ter besluitvorming in de raad van 7 december 2015. 
 

5. OBSG Begroting 2015 en jaarverslag 2014 
De vraag aan de raad is: 

 Het jaarverslag 2014 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 
Leiderdorp goed te keuren; 

 De begroting 2015 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 
Leiderdorp goed te keuren. 

Ter besluitvorming in de raad van 7 december 2015. 
 

6. Vaststellen Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp 
Doel van dit voorstel is een ruimtelijke structuurvisie met een planhorizon tot 2035 vast te 
stellen, met daarin een beschrijving van de ruimtelijke structuur en de hoofdlijnen van het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leiderdorp. Ter besluitvorming in de raad van 7 december 
2015. 

 
7. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2016 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de geactualiseerde belastingverordeningen 2016, in 
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen: 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 en 
reinigingsrechten 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 

 Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 
Ter besluitvorming in de raad van 7 december 2015. 
 

8. Holland Rijnland 7
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling 

Vraag aan de raad is in te stemmen met deze wijziging die voortvloeit de besluitvorming in het 
Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 en uit het proces rond #Kracht 15. De regeling wordt 
bovendien herzien op de onderdelen die als gevolg van wetswijzingen aanpassing behoeven. 
Ter besluitvorming in de raad van 7 december 2015. 
 

9. Rondvraag 
 



10. Sluiting 
 
 
 

Leiderdorp, 16 november 2015 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 26 oktober 2015  

Onderwerp:  Raadsbesluit BIZ Baanderij    

 

*Z006E1E4AD9* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/005516/38175 

d.d. 26 oktober 2015; 

gezien het advies van het politiek forum  van 30 november 2015; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. De Verordening BIZ Baanderij 2016-2020 vast te stellen 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 26 oktober 2015  

Onderwerp:  Raadsvoorstel BIZ Baanderij  Aan de raad.  

 

 

*Z0068C53422* 
 

Beslispunten 

1. De Verordening BIZ Baanderij 2016-2020 vast te stellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De ondernemers van de Baanderij zijn voornemens om een Bedrijven 

Investeringszone (hierna: BIZ of BIZ Baanderij) op te richten. Een BIZ komt tot stand 

in samenwerking met de gemeente. In het coalitieakkoord heeft u afgesproken dat u 

de oprichting van een BIZ stimuleert om het vestigingsklimaat te versterken.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

De ondernemers van de Baanderij hebben de handen ineen geslagen met de 

Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) voor het oprichten van een BIZ. Gelet 

op het belang van een goede samenwerking met de gemeente zijn wij vanaf het 

begin van het traject hierbij betrokken.   

 

Om een BIZ op te richten moet een aantal stappen worden doorlopen: 

a. het organiseren van informeel draagvlakonderzoek onder de ondernemers; 

b. het oprichten van een vereniging of stichting door de ondernemers; 

c. het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente; 

d. het vaststellen van een verordening door de gemeenteraad; 

 e. het door de gemeente uitvoeren van een formeel draagvlakonderzoek. 

  

Stappen a, b en c zijn reeds met een positief resultaat doorlopen. Dat betekent dat 

nu de gemeente aan zet is om de verordening te laten vaststellen en door het 

organiseren van een formeel draagvlakonderzoek onder de gebruikers en eigenaren  

van onroerende zaken op de Baanderij.   
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 - SP71, juridische zaken 

 - SP71, financiën  

 - afdeling Gemeentewinkel, cluster belastingen/heffingen 

 - afdeling Gemeentewerken, cluster beheer 

 

2 Beoogd effect 

Het mogelijk maken van de ambitie van de ondernemers van de Baanderij om een BIZ op 

te richten ter uitvoering van activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de 

leefbaarheid of veiligheid in, of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van 

de Baanderij. 

 
3 Argumenten 

1.1 Een afspraak uit het coalitieakkoord wordt uitgevoerd 

In het coalitieakkoord is de volgende passage opgenomen: 

“Wij stimuleren bedrijfsinvesteringszones (BIZ) om het vestigingsklimaat te versterken.” 

Middels voorliggende verordening en de gemaakte afspraken met de Vereniging BIZ 

Baanderij wordt uitvoering gegeven aan de afspraak uit het coalitieakkoord. 

 

1.2 Een verordening is nodig om belasting te kunnen heffen en in te vorderen. 

Om twee redenen is het nodig om een verordening vast te stellen: 

a. het kunnen heffen en invorderen van de BIZ-bijdrage onder eigenaren en 

gebruikers; 

b. het verstrekken van de belastingopbrengst als subsidie aan de BIZ-organisatie 

(Vereniging BIZ Baanderij) 

 

De Verordening BIZ Baanderij wordt aangemerkt als een belastingverordening. De 

Verordening heeft de (maximale wettelijke) looptijd van 5 jaar en kan worden verlengd. 

 

De belastingopbrengst wordt door de Vereniging BIZ Baanderij gebruikt om de collectieve 

activiteiten te bekostigen (zie verder argumentatie onder 1.4).  

 

1.3 Een BIZ is een samenwerking tussen gemeente en ondernemers 
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Om uitvoering te geven aan de samenwerking, wordt een uitvoeringsovereenkomst 

gesloten tussen de Vereniging BIZ Baanderij en de gemeente. In de 

Uitvoeringsovereenkomst zijn zaken geregeld als activiteiten van de BIZ en het minimale 

niveau van dienstverlening van de gemeente.  

 

Op 12 november is de Uitvoeringsovereenkomst tussen de Vereniging BIZ Baanderij en de 

gemeente gesloten. Deze Uitvoeringsovereenkomst is als bijlage bijgevoegd. 

 

1.4 Ondernemers hebben de ambitie om een hogere kwaliteit aan voorzieningen tot stand 

te brengen op de Baanderij 

De Leiderdorpse Ondernemersvereniging heeft samen met een aantal ondernemers van 

de Baanderij het initiatief genomen om een BIZ op te richten. Het doel dat ze nastreven is 

om een hogere kwaliteit aan voorzieningen in het gebied te realiseren. Deze voorzieningen 

dienen een gezamenlijk belang voor de ondernemers én het algemeen belang.  

 

De initiatief nemende ondernemers van de Baanderij hebben een extern bureau, Parktrust, 

ingehuurd om het traject te begeleiden. Samen hebben ze een informeel draagvlak onder 

de gebruikers en eigenaren uitgevoerd om deelname aan de BIZ te peilen. Dit onderzoek* 

heeft het volgende uitgewezen: 

Eigenaren: 
Totaal 212 panden 
Informele stemmen opgehaald: 103 
Voor: 79 
Tegen: 24 
Eigenaren die nog geen beslissing hebben genomen: 26 

  
Gebruikers: 
Totaal 210 gebruikers bekend 
Informele stemmen opgehaald: 98 
Voor: 74 
Tegen: 24 
Gebruikers die nog geen beslissing hebben genomen: 18 

 

*stand van zaken per 30 oktober 2015 

 

Nog niet met alle eigenaren en gebruikers is gesproken. De komende maanden – totdat 

het formele draagvlakonderzoek van de gemeente aanvangt – zal de Vereniging BIZ 

Baanderij een campagne houden om eigenaren en gebruikers te enthousiasmeren. Op 

basis van bovengenoemde cijfers zijn de ondernemers positief gestemd over de steun die 
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is uitgesproken om het traject van het opzetten van een BIZ in samenwerking met de 

gemeente te vervolgen.  

 

Uit een inventarisatie zijn de volgende gewenste activiteiten en faciliteiten naar voren 

gekomen: 

 mobiele surveillance op het openbaar terrein in de nachten en de weekenden; 

 camerabewaking; 

 een parkmanager die het terrein in de gaten houdt en beheert; 

 collectieve en uniforme bewegwijzering; 

 invoering Keurmerk Veilig ondernemen t.b.v. een KIWA-certificering op het terrein; 

 Gezamenlijke inkoopvoordelen. 

 

De ondernemers van de Baanderij verenigen zich in de Vereniging BIZ Baanderij om 

genoemde activiteiten uit te voeren. De Vereniging is zowel aanspreekpunt voor de 

ondernemers van de Baanderij als gesprekspartner van de gemeente.   

 

Het serviceniveau van dienstverlening van de gemeente aangaande de openbare ruimte, 

de leefbaarheid of een ander publiek belang binnen het aangewezen plangebied BIZ 

Baanderij blijft ongewijzigd. Het serviceniveau van dienstverlening van de gemeente is 

vastgelegd in de Beheervisie openbare ruimte, 2014. 

Op basis van deze Beheervisie is het serviceniveau voor De Baanderij nader uitgewerkt. 

Deze uitwerking maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsovereenkomst tussen de 

Vereniging BIZ Baanderij en de gemeente. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Voldoende draagvlak bij gebruikers en eigenaren is noodzakelijk 

De verordening kan pas in werking treden nadat een formele draagvlakmeting is 

gehouden. Uit de draagvlakmeting moet blijken of de BIZ Baanderij op voldoende steun 

van de eigenaren en gebruikers in het gebied kan rekenen. Van voldoende steun is sprake 

als aan de volgende vereisten is voldaan: 

- de respons van de betrokken eigenaren is minimaal 50%; 

- de respons van de betrokken gebruikers is minimaal 50% 

- van de responderende eigenaren heeft tenminste 50% zich voor inwerkingtreding 

uitgesproken; 
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- van de responderende gebruikers heeft tenminste 50% zich voor inwerkingtreding 

uitgesproken; 

- de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers. 

 

Wij organiseren deze draagvlakmeting en zullen de uitslag vaststellen. Indien blijkt dat niet 

aan de vereisten kan worden voldaan, dan treedt de verordening niet in werking en 

daarmee eindigt de BIZ Baanderij voortijdig. En dat is tegelijkertijd het risico dat wij nemen 

met de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 15.000,=.  

 

1.2 Gemeentelijke eigendom aan de Touwbaan binnen het plangebied van de BIZ 

Baanderij  

De gemeente is eigenaar van de Touwbaan 42A (Leo Kannerschool). Vanwege de ligging 

van dit pand, te midden van ondernemers, in het plangebied heeft het onze voorkeur om 

dit pand niet uit te sluiten van deelname aan de BIZ Baanderij. Dit betekent dat de 

gemeente eveneens deelnemer is aan de BIZ Baanderij. Ondanks dat de school geen 

commerciële instelling is en geen commercieel doel beoogt, is het vanuit de activiteiten 

van de BIZ Baanderij (bevorderen veiligheid) deelname te rechtvaardigen. 

Deelname betekent ook dat er een BIZ-bijdrage van de gemeente en van de Leo 

Kannerschool wordt gevraagd.  

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Gedurende het gehele traject werken we nauw samen met de Leiderdorpse 

Ondernemersvereniging, de Vereniging BIZ Baanderij en individuele ondernemers.  

Na vaststelling van de Verordening voeren wij een draagvlakonderzoek uit. Alle 

bijdrageplichtigen worden geïnformeerd over de strekking van de verordening en zij mogen 

zich uitspreken als voor- of tegenstander van een BIZ Baanderij. Wij waarborgen dat de 

schriftelijke draagvlakmeting vertrouwelijk plaatsvindt. De uitslag ervan stellen wij formeel 

vast en wordt bekend gemaakt. 

De verordening wordt gepubliceerd op de daarvoor gebruikelijke wijze. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Wij hebben een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 15.000,= toegezegd ter 

verkenning en oprichting van de BIZ Baanderij. Dit bedrag wordt gedekt uit de begroting 

economische zaken en in 2016 overgemaakt.  

 

De WOZ-waarde van de Touwbaan 42A bedraagt € 3.281.000,= (2015). De 

eigenaarsbijdrage, te weten € 530,= per jaar, wordt door de gemeente bekostigd 

(kostenplaats 5205212 Touwbaan). De gebruikersbijdrage wordt door de gebruiker 

bekostigd. 

 

De ambtelijke inzet wordt uit de reguliere ambtelijke uren bekostigd. 

 

8 Evaluatie 

De looptijd van de BIZ Baanderij is 5 jaar. Voor beëindiging van de looptijd zal er een 

evaluatie worden uitgevoerd, al dan niet met betrokkenheid van de gemeente. De 

evaluatie moet uitwijzen in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan het doel en of 

het zinvol is om de BIZ Baanderij voort te zetten. Al dan niet met nieuwe activiteiten. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit 
2. Verordening BIZ Baanderij 2016-2020 
3. Uitvoeringsovereenkomst Vereniging BIZ Baanderij en gemeente Leiderdorp 
4. Oprichtingsakte BIZ Baanderij 
5. BIZ-Activiteitenplan Baanderij 
6. Statuten  
7. Huishoudelijk reglement 
8. Beheervisie openbare ruimte, 2014 
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 10 november 2015  

Onderwerp:  Begroting 2015 en jaarverslag 

2014 stichting OBSG Rbs 

   

 

 *Z006F198EC1* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/15/021505/41438 van 2 november 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015 

gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs: 

b e s l u i t: 

1. De jaarrekening 2014 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 

Leiderdorp goed te keuren 

2. De begroting 2015 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 

goed te keuren. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 november 2015  

Onderwerp:  Begroting 2015 en jaarverslag 

2014 stichting OBSG RVS 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z006F187363* 
 

Beslispunten 

1. Het jaarverslag 2014 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 
Leiderdorp goed te keuren. 

2. De begroting 2015 van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 
goed te keuren. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) stuurde u op 10 

juli 2015 zijn jaarverslag 2014 en op 19 oktober 2015 zijn begroting voor het kalenderjaar 

2015 toe.  

De jaarrekening 2014 laat een negatief resultaat zien van € 48.988,-. Dit resultaat wordt 

onttrokken aan de Algemene Reserve van de OBSG. Ten opzichte van de begroting 2014 

valt het resultaat mee als gevolg van een incidentele meevaller van € 40.000,- (p.53). De 

liquiditeit en solvabiliteit is goed. De solvabiliteit neemt de laatste jaren echter wel af als 

gevolg van de tekorten die ten laste van de Algemene Reserve zijn gebracht. 

 

          

  Beoordeling Jaarrekening OBSG Beoordeling Jaarrekening OBSG 

  31-12-2014 oordeel 31-12-2013 oordeel 

Eigen vermogen 787.334   836.303   
Vreemd vermogen (incl. 
voorzieningen) 837.373   682.089   

Totaal vermogen 1.624.707   1.518.392   

Solvabiliteitsratio (EV/TV  
gezond tussen 0,2 en 0,4) 0,48 goed 1,23 goed 

          

Vlottende activa 1.017.354   971.910   

Kort Vreemd vermogen 544.487   397.023   

Liquiditeitsratio (Vlottend/Kort 
gezond tussen 1,2 en 1,5) 1,87 goed 2,45 goed 

Resultaat jaarrekening -48.988 slecht 4.223 goed 
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De begroting 2015 heeft als gevolg van de late aanlevering meer het karakter van een 

bestuursrapportage. De begroting laat een positief resultaat zien van € 37.362,- maar 

tevens wordt gemeld dat men een negatief resultaat verwacht van € 127.250,-. Dit 

negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door overschrijding op salariskosten en 

inhuurkosten (o.a. de interim bestuurder). Als belangrijkste aandachtspunt wordt genoemd: 

de formatie in lijn brengen met de leerlingaantallen. 

 

In de grondwet wordt bepaald dat 'in elke gemeente van overheidswege voldoende 

openbaar algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal 

scholen'. Een gezonde financiële positie van het schoolbestuur is een belangrijke 

voorwaarde voor het in stand houden van de openbare scholen. De gemeenteraad heeft 

daarom wettelijke bevoegdheid om de begroting goed te keuren en in te stemmen met de 

jaarrekening.  

 

In de statuten van de OBSG is opgenomen dat de gemeenteraad jaarlijks het jaarverslag 

moet goedkeuren. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 30 april 2015 stuurde de stichting OBSG een eerste versie van de begroting 2015 aan 

uw raad. Omdat deze nog niet door het bestuur van de stichting was vastgesteld is dit stuk 

niet ter goedkeuring aan u voorgelegd. 

Op 10 juli 2015 stuurde de stichting OBSG uw raad  ter goedkeuring het jaarverslag 2014. 

Op 21 september 2015 heeft de stichting OBSG u in een brief geïnformeerd over de 

vertraging van de aanlevering van de begroting 2015. 

Op 19 oktober 2015 heeft de stichting OBSG u de begroting 2015 toegestuurd. 

In het forum van 26 oktober 2015 is de brief van 21 september 2015 besproken en heeft 

het college uw vragen beantwoord naar aanleiding van de brief van 21 september 2015 en 

over de inmiddels aangeleverde begroting 2015.   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

2 Beoogd effect 

Het in stand houden van het openbaar onderwijs in Leiderdorp 
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3 Argumenten 

1.1 De OBSG heeft  een f inancieel gezonde posit ie 
De jaarrekening 2014 laat een beter resultaat zien dan w as begroot. De liquiditeit  en 
solvabiliteit  is  goed. De accountant heeft  de jaarcijfers goedgekeurd. De instandhouding 
van het openbaar onderw ijs komt niet in gevaar.  op basis van deze cijfers is er geen reden 
om de jaarrekening 2014 af te keuren. 

 
2.1 Op basis van de begrot ing 2015 komt de f inanciële posit ie van de OBSG niet in gevaar 
Hoew el de begrot ing 2015 een posit ief  resultaat vertoont van € 37.363, - w ordt er over 
2015 een negatief resultaat verw acht van €127.250 als gevolg van overschrijding op 
salarislasten en inhuurkosten. De overschrijding w ordt voor een groot deel veroorzaakt door 
eenmalige kosten en kan w orden gedekt uit  het eigen vermogen. De instandhouding van 
het openbaar onderw ijs komt hierdoor echter niet in gevaar. De gemeenteraad heeft vanuit  
zijn toezichthoudende taak daarom geen reden om de begrot ing af te keuren 
   
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De solvabiliteit  neemt verder af  
Als gevolg van  de tekorten in de afgelopen jaren is de algemene reserve kleiner gew orden. De 
huidige f inanciële situat ie is echter nog steeds gezond. 
 
2.1 Toekomstige begrot ingen moeten in evenw icht komen 
In de begrot ing 2015 ontbreekt een meerjarenbegroting. Dit  is noodzakelijk om inzicht te 
hebben in de f inanciële situat ie in de toekomst. De gemeente moet monitoren dat de kosten 
van de formatie in lijn w orden gebracht met het dalend leerlingenaantal. Het schoolbestuur 
heeft  al aangekondigd op deze punten te sturen en heeft  toegezegd dat de begrot ing 2016 is 
voorzien van een meerjaren begrot ing. Zij zullen de begrot ing 2016 begin 2016 aanleveren. 
 
  

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Het college heeft de komende maanden regelmatig contact met de OBSG om zich te laten 

informeren over de stand van de financiële situatie.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: 1. Jaarverslag 2014 
    2. Begroting 2015 
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 3 november 2015  

Onderwerp:  Ruimtelijke Structuurvisie 

Leiderdorp 2035 

   

 

*Z0070EB86EA* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/15/020779/41228 d.d. 3 nov 2015; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 30 november 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 

b e s l u i t: 

 

1. De beantwoording van de reacties op de structuurvisie in de Nota van Inspraak en 
Overleg RSV vast te stellen; 

2. De Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp conform de beantwoording aan te 
passen en vast te stellen als structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 03 november 2015  

Onderwerp:  Vaststellen Ruimtelijke 

Structuurvisie 2035 Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z006EB21234* 
 

Beslispunten 

1. De beantwoording van de reacties op de structuurvisie in de Nota van Inspraak en 
Overleg RSV vast te stellen; 

2. De Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp conform de beantwoording aan te 
passen en vast te stellen als structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente Leiderdorp is verplicht om een ruimtelijke structuurvisie (RSV) te maken voor 

het gehele grondgebied, waarin de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid zijn opgenomen 

(Wro 2008). In het kader daarvan is eind 2013 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld 

door de gemeenteraad. Die uitgangspunten geven aan voor welke ruimtelijke opgaven 

Leiderdorp staat. 

 

Als leidraad voor de structuurvisie geldt de Toekomstvisie 2025, die opgesteld is als basis 

voor de Maatschappelijke en Ruimtelijke structuurvisies. 

 

De RSV heeft ter inzage gelegen gedurende 6 weken. Op de visie zijn 18 reacties 

binnengekomen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota beantwoording 

Inspraak & Overleg.  

 

De RSV wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De Toekomstvisie 2015 gaf een beeld van Leiderdorp anno 2000 en een doorkijk 

naar het Leiderdorp van 2015. De tussenliggende periode is inmiddels geschiedenis en 
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veel van benoemde ontwikkelingen zijn ook gerealiseerd. In 2011 is een begin gemaakt 

aan de contouren van de volgende structuurvisie voor het ruimtelijk domein. Na afronding 

van de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan in mei 2012 en de Toekomstvisie 2025 eind 

2012 is het plan van aanpak voor de structuurvisie afgerond.  

 

In januari 2013 is voor zowel de Maatschappelijke als Ruimtelijke Structuurvisie een IBO-

besluit genomen, waarin het participatieniveau van de structuurvisies is beschreven. Voor 

de RSV is dit proces in twee stappen geknipt. Voor de Nota van Uitgangspunten is een 

brede consultatie gedaan onder burgers, ondernemers en mede-overheden in de vorm van 

enquêtes, workshops en thematische overleggen. De vertaling van de nota van 

uitgangspunten naar deze structuurvisie is voornamelijk gedaan door het cluster Ruimte en 

het betrokken adviesbureau. Op specifieke thema’s, zoals de decentralisatie in het sociale 

domein, is nog nader afgestemd. Vervolgens is dit ontwerpdocument voor inspraak en 

overleg gepubliceerd zodat een ieder kon reageren. 

 

In de structuurvisie komen vele sectorale onderwerpen bij elkaar. In de structuurvisie zijn 

daarom ook verschillende beleidsdoelen en projecten overgenomen die uit andere 

beleidsdocumenten voortvloeien. Dat is bijvoorbeeld het woningbouwprogramma uit de 

woonvisie, maar ook de motie over woningbouw op de Baanderij. In deze visie komen dus 

elementen voor van enkele tientallen beleidsdocumenten uit de periode 2005-2015. 

 

In de structuurvisie is een balans gezocht tussen lopende projecten, maatschappelijke en 

demografische ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke wensen. Dat maakt de visie tot een 

document dat aansluit op de huidige praktijk, invulling geeft aan de politieke wensen van 

het moment en rekening houdt met trends in de samenleving. De planhorizon van de RSV 

is daarom 2035. Dat betekent overigens niet dat het ruimtelijk beleid en de concrete 

uitvoeringsaspecten tot 2035 doorlopen. De visie is toepasbaar voor twee, maximaal drie 

raadsperioden. 

 

Uit de reacties op het ontwerp blijkt dat enkele onderwerpen meer dan andere de 

gemoederen bezig houden. Dat betreft vooral de toekomst van de Houtkamp en de 

veranderingen in de detailhandelsstructuur, welke worden voorzien in de Retailvisie Leidse 

regio. 
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Houtkamp 

Veel reacties hadden betrekking op de Houtkamp. Een aantal inwoners maakt zich zorgen 

dat de ambitie uit de RSV om de gebruikswaarden van het park te versterken, zal leiden tot 

meer overlast. De zorgen worden met name geuit naar aanleiding van de overlast van 

feesten en festivals, die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.  

In de beantwoording is aangegeven dat de gemeente de zorgen van de bewoners t.a.v. 

het overlast serieus neemt en de overlast in de toekomst wil voorkomen. In de tekst van de 

RSV is daarom ook aangevuld dat de gemeente een belangrijke rol vervult om overlast 

voor de omgeving te beheersen.  

Tevens is aangegeven dat het versterken van de vrijetijdsbesteding in het park één van de 

ambities is. Dit heeft met name betrekking op het gebied rond de zonneweide en de 

kinderboerderij. Daar is wil de gemeente meer tijdelijke activiteiten bevorderen en het park 

toegankelijker te maken voor dagelijks gebruik (picknick, sport en spel), door het 

verbeteren van de entrees en routes door het park. Al deze activiteiten zullen niet ten koste 

gaan van de ook aanwezige natuur- en belevingswaarden. De ambitie is dus ook om deze 

natuur- en belevingswaarden te behouden en te versterken. Dit zal meer gebeuren in de 

gebieden rond de Heemtuin en waterschapsheuvel (natuur) en rond de waterpartijen aan 

de Laan van Berendrecht (beleving).  

 

Retailvisie 

Een aantal vragen hadden betrekking op de relatie tussen de RSV en Retailvisie, die 

momenteel door gemeenten en ondernemers in de Leidse regio wordt opgesteld. Deze 

vragen hadden met name betrekking op  de winkelgebieden en PDV-locatie,  waar wel de 

nodige ontwikkelingen te verwachten zijn (Winkelhof, Baanderij en A4-zone). 

De Retailvisie is leidend voor de verdeling van de retail in de regio. De regio heeft een 

opgave om het aantal vierkante meters detailhandel en perifere detailhandel te reduceren. 

Wat dit concreet voor de winkelgebieden betekent, moet nog worden afgestemd. De 

besluitvorming van de gemeenteraden over de Retailvisie is voorzien begin 2016. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De ruimtelijke structuurvisie raakt het gehele ruimtelijke domein, en raakt daarom 

onvermijdelijk alle daarbinnen gelegen sectorale beleidsvelden. Het is expliciet niet de 

bedoeling dit sectorale beleid te vervangen of te herhalen. Naast deze structuurvisie blijven 
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sectorale visies zoals de woonvisie, vervoers- en verkeersplan, economisch beleidsplan 

e.d. gewoon bestaan. 

 

Op dit moment zijn echter een aantal andere visies en documenten in de maak die voor de 

structuurvisie extra belangrijk zijn: 

 

Omgevingsvisie 2040 Leidse Regio (Werktitel: Hart van Holland) 

Tien gemeenten in de Leidse regio werken samen aan een visie op de ruimtelijke toekomst 

van de regio. Daarin wordt dus expliciet naar de bovengemeentelijke schaal gekeken en 

ook een voorzet gedaan op de aankomende omgevingswet. Op dit moment is een ‘50%-

versie’ afgerond die door de portefeuillehouders van de gemeenten is besproken. 

Voor de gemeente Leiden zal dit stuk de bestaande structuurvisie gaan vervangen, maar 

voor de omliggende gemeenten is het vooral een belangrijk strategisch document voor 

agendavorming in de regio, waar het de leefomgeving betreft. 

 

Retailvisie Leidse regio 

De gemeenten van Economie071 maken een detailhandelsvisie om te komen tot 

versterking van de detailhandelsstructuur. Daarin worden tevens afspraken gemaakt voor 

reductie in het totale aanbod van detailhandel, omdat deze sector met veel leegstand 

kampt. 

 

Leidse Ring Noord 

Leiden en Leiderdorp werken in overleg met Oegstgeest en Zoeterwoude aan een plan om 

de bereikbaarheid van de agglomeratie te verbeteren. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt 

in het project Leidse Ring Noord. 

 

2 Beoogd effect 

Een ruimtelijke structuurvisie met een planhorizon tot 2035 vast te stellen, met daarin een 

beschrijving van de ruimtelijke structuur en  de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de 

gemeente Leiderdorp. 

 
3 Argumenten 

1.1 verbreding van activiteiten in de Houtkamp is belangrijk voor de versterking van de 

centrumfunctie en de identiteitsvorming van Leiderdorp 
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De Ruimtelijke Structuurvisie stelt dat de Houtkamp voor veel Leiderdorpers een 

belangrijke groene, recreatieve voorziening is, waarbij veel waarde wordt gehecht aan 

behoud van het natuurlijk karakter. In de enquête is door 75% van bewoners aangegeven 

dat er in de Houtkamp als natuurpark niets mag gebeuren. Dit is aanleiding geweest om 

voor grote delen van de Houtkamp de natuur- en belevingswaarden voorop te stellen. De 

natuur- en belevingswaarden zullen, net als de recreatiewaarden (vrijetijdsbesteding), 

behouden blijven en op sommige plaatsen versterkt worden.  

Tegelijkertijd is ook de gebruikswaarde van het park en de relatie met Santhorst en 

Winkelhof van groot belang. De centrumfunctie van de locaties kan alleen worden versterkt 

in samenhang met een hoogwaardige openbare ruimte waarbinnen burgers van 

Leiderdorp zich kunnen inspannen en ontspannen. 

 

1.2 de gemeente vervult een belangrijke rol vervult om overlast voor de omgeving te 

beheersen 

Uit de reacties op de RSV is ook gebleken dat de wens om de vrijetijdsbesteding in het 

park meer ruimte te bieden voor de gemeente ook een verantwoordelijkheid inhoud. Het is 

dan ook noodzaak dat de extra ruimte voor activiteiten gelijk opgaat met extra inzet van de 

gemeente om (onevenredige) overlast voor de omgeving te beperken. Dat kan extra inzet 

in het toezicht betekenen, maar ook extra verplichtingen voor de organisator van de 

activiteit(en). 

 

2.1 De structuurvisie geeft aan welke ontwikkelingen wij de komende 20 jaar voorzien op 

het gebied van wonen, werken, voorzieningen, het buitengebied en de mobiliteit 

De RSV beschrijft wat wij met deze ontwikkelingen gaan doen. Aan de hand van 

gebiedspaspoorten worden kaders gegeven voor de verschillende gebieden in Leiderdorp. 

Sommige gebieden functioneren goed en daar wil de gemeente enerzijds meer ruimte 

bieden voor kleinschalige initiatieven en anderzijds beschermen en behouden wat 

waardevol is. Dit zijn de laagdynamische gebieden. In andere gebieden is een actievere rol 

van de gemeente noodzakelijk en worden ambities, kaders en acties van de gemeente 

specifieker omschreven. Dit zijn de dynamische en hoogdynamische gebieden, zoals de 

A4-zone, Winkelhof of de Baanderij. 

 

2.2 De gemeente kiest voor een faciliterende rol 
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De wereld blijft veranderen en de ruimtelijke context verandert daarom mee. Daarin heeft 

de gemeente een eigen rol. Veel ontwikkelingen komen vanuit burgers en ondernemers 

zelf en zullen plaats kunnen vinden zonder inmenging van de gemeente. In sommige 

gebieden is echter een grotere verandering noodzakelijk en daar neemt de gemeente 

zowel wettelijk als maatschappelijk de verantwoordelijkheid op zich. Het is van groot 

belang om de bestaande ruimte goed te benutten en tevens te zorgen voor ruimte voor 

ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied. Deze dynamiek is noodzakelijk voor de 

leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp. Het is de uitdaging die 

dynamiek en kracht aan te moedigen en te stimuleren, op kleine schaal (in de woonwijken) 

én op grotere schaal (in transformatiegebieden). 

 

2.3 de structuurvisie geeft met scenario’s richting aan de transformatie van Baanderij, A4-

zone en Lage Zijde 

Vooral de werkgebieden hebben of krijgen het moeilijk in de komende decennia. Voor deze 

gebieden wordt daarom met ondernemers en inwoners gewerkt aan plannen voor 

transformatie van deze locaties (gebiedsvisies). Uitgangspunt voor deze gebiedsvisie 

vormen de geformuleerde (deel)opgaven en de geschetste scenario’s. 

 

2.4 de structuurvisie biedt een kapstok voor verevening tussen projecten middels fondsen 

In de uitvoeringsparagraaf is de mogelijkheid opgenomen om middels een fonds kosten en 

baten te verevenen. Daarbij kan worden gedacht aan verevening tussen locaties bij 

gebiedsontwikkeling of het delen van kosten voor de aanleg van openbare ruimte. 

 

2.5 conform de wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht een structuurvisie 

vast te stellen 

Artikel 2.1 van de Wro luidt: “De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer 

structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk 

beleid zijn vastgelegd.” 

 

2.6 de structuurvisie geeft een basis voor andere raadsbesluiten 

De gemeenteraad is ook bevoegd voor het vaststellen van bestemmingsplannen en het 

afgeven van verklaringen voor ruimtelijke ontwikkelingen. De structuurvisie vormt het 

belangrijkste beleidskader voor die besluiten. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 de gemeente kan deze visie niet alleen realiseren 

Een van de risico’s van deze visie is dat de stellingname door de gemeente leidt tot een 

passieve houding bij andere betrokkenen. Door bijvoorbeeld voor de Baanderij scenario’s 

te schetsen voor verandering kan bij ondernemers het beeld ontstaan dat zij niet zelf het 

initiatief moeten nemen voor ontwikkeling. Niets is echter minder waar. Zonder actieve 

deelname van partijen uit een gebied zal transformatie een onmogelijke opgave blijken. De 

gemeente neemt niet (meer) de rol van ontwikkelaar op zich. 

 

5 Duurzaamheid 

In de structuurvisie is in de themahoofdstukken expliciet ingegaan op verschillende 

duurzaamheidsvraagstukken die de  komende 20 jaar spelen. Het thema ‘Duurzaam en 

Klimaatbestendig’ is daarin het belangrijkst. Daarnaast is in andere thema’s alsook in de 

gebiedsbeschrijvingen expliciet aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, 

de mogelijkheden voor recreëren en sporten, het fietsnetwerk en de milieutechnische 

randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling. 

 
6 Communicatie en participatie 

In januari 2013 is voor zowel de Maatschappelijke als Ruimtelijke Structuurvisie een IBO-

besluit genomen, waarin het participatieniveau van de structuurvisies is beschreven. Voor 

de RSV is dit proces in twee stappen geknipt. Voor de Nota van Uitgangspunten is een 

brede consultatie gedaan onder burgers, ondernemers en mede-overheden in de vorm van 

enquêtes, workshops en thematische overleggen. De vertaling van de nota van 

uitgangspunten naar deze structuurvisie is voornamelijk gedaan door het cluster Ruimte en 

het betrokken adviesbureau. Op specifieke thema’s, zoals de decentralisatie in het sociale 

domein, is nog nader afgestemd. Vervolgens is dit ontwerpdocument voor inspraak en 

overleg gepubliceerd zodat een ieder kon reageren. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De structuurvisie is binnen het budget gerealiseerd. In de structuurvisie zijn verschillende 

visies en plannen opgenomen die voortvloeien uit de visie. Voor zover deze in de komende  

jaren zijn gepland is daar in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. 
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8 Evaluatie 

De planhorizon voor de structuurvisie heeft een planhorizon van 2035. De beleidsdoelen 

en uitvoeringsaspecten zijn echter voor twee, maximaal drie raadsperioden actueel. De 

structuurvisie wordt bij voorkeur in elke raadsperiode op actualiteit getoetst. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 
1. Nota Inspraak & Overleg RSV 
2. Ruimtelijke structuurvisie 2035 Leiderdorp (d.d. 28-10-2015) 
 
Bijlagen bij de structuurvisie: 
 
3. Bijlage 1 - Nota van uitgangspunten RSV 
4. Bijlage 2 - Energiekansen 
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Afdeling:   Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening + 

tarieventabel afvalstoffenheffing 

en reinigingsrechten en 

aanpassing tarieven 2016 

   

Bijlagebij 

De raad der gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het Politiek Forum van 30 november 2015;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de 

Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2016 

 

Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

Inleidende bepaling 

Krachtens deze verordening worden geheven: 

a. een afvalstoffenheffing; 

b. reinigingsrechten. 

 

 

 

*Z006BD7866
B* 
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Artikel 2 

 

Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. bedrijfsafval: andere afvalstoffen dan huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 15.33 van 

de Wet milieubeheer, met uitzondering van grof bedrijfsafval; 

b. grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van 

bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek 

worden ingezameld. 

c. “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer. 

 

Hoofdstuk II. AFVALSTOFFENHEFFING 

 

Artikel 3 

 

Aard van de belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in 

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende  

Tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik 

van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet 

milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 

Artikel 4 

 

Belastingplicht 

De belasting wordt geheven van diegene die in de gemeente naar de omstandigheden 

beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik 

maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet 

milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
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Artikel 5 

 

Maatstaf van heffing en belastingtarief 

De afvalstoffenheffing wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in 

hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende Tarieventabel. 

 

Artikel 6 

 

Belastingtijdvak 

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7 

 

Wijze van heffing 

De afvalstoffenheffing wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 8 

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De afvalstoffenheffing is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit 

later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de 

afvalstoffenheffing verschuldigd voor de nog volle kalendermaanden die na de aanvang 

van de belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 

ontheffing voor zoveel nog volle kalendermaanden die na het einde van de 

belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing, indien de belastingplichtige binnen de 

gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 

5. Indien in de loop van het belastingjaar het aantal feitelijke gebruikers van het perceel 

wijzigt en daardoor vanaf 1 januari daarop volgend een lager tarief van toepassing is, 

bestaat aanspraak op ontheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat na deze 

wijziging in het belastingtijdvak overblijft. 
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Artikel 9 

 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

afvalstoffenheffing worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 

van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 

later. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het 

bedrag daarvan meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 2.000,00 en zolang de 

verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de daartoe door de 

belastingplichtige aangewezen bankrekening kunnen worden afgeschreven, dat de 

aanslagen betaald moeten worden in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op 

de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. In afwijking van het tweede lid geldt dat in geval het totaalbedrag van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het 

bedrag daarvan minder is dan € 50,00, en zolang de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso van de daartoe door de belastingplichtige 

aangewezen bankrekening kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen betaald 

moeten worden in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van 

de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 

en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 
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Hoofdstuk III. REININGINGSRECHTEN 

 

Artikel 10 

 

Belastbaar feit 

Onder de naam reinigingsrechten worden rechten geheven voor zowel de periodieke 

inzameling van bedrijfsafval als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud 

zijn. 

Artikel 11 

 

Belastingplicht 

De reinigingsrechten worden geheven van diegene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve 

van wie de dienst wordt verricht of van diegene die van de gemeentebezittingen, werken of 

inrichtingen gebruik maakt. 

 

Artikel 12 

 

Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. De reinigingsrechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in 

hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende Tarieventabel. 

2. Voor de berekening van de reinigingsrechten wordt een gedeelte van een in de 

Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 13 

Belastingtijdvak 

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 14 

Wijze van heffing 

De reinigingsrechten worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per 

belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd. 
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Artikel 15 

 

Ontstaan van de belastingschuld en de heffing van rechten naar tijdsgelang 

1. De reinigingsrechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit 

later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de 

reinigingsrechten verschuldigd voor de nog volle kalendermaanden die na de aanvang 

van de belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak 

op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 

reinigingsrechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en derde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 

gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 

 

Artikel 16 

 

Termijnen van betaling 

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

reinigingsrechten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op 

de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet 

is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 

Hoofdstuk IV. OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 17 

 

Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. 
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Artikel 18 

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2015” van 

17 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 

datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 

belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2016. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier,       

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 



Postregistratienummer: : Z/15/020569/39635 
Bijlage : 1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/15/020569/39626 
Onderwerp : Tarieventabel bij afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2016 
Naam auteur : Eugene t Hart 
 
 

 
 

Tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en de invordering van 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 

 
 
Rubriek  Omschrijving  Euro 
 

 
HOOFDSTUK 1: MAATSTAVEN EN TARIEVEN 
 
AFVALSTOFFENHEFFING 
 

1.1 De belasting bedraagt per perceel per jaar 
1.1.1  indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt 
gebruikt door één persoon 217,95; 

1.1.2  indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt 
gebruikt door twee personen 286,08 

1.1.3 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt 
gebruikt door meer dan twee personen 305,34. 
 
HOOFDSTUK 2: MAATSTAVEN EN TARIEVEN 
 
REINIGINGSRECHTEN 
 

2.1 Het recht bedraagt voor: 
2.1.1 het verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid per 

jaar per bedrijfspand  368,52. 
2.2 Het tarief als bedoeld in rubriek 2.1.1 wordt vermeerderd met omzetbelasting. 

 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 7 december 2015, nr. Z/15/020569/39626. 
 
De griffier, 
 
 
 
 
J.C. Zantingh 
 
 
 

*Z006BDCE8A
B* 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening 

hondenbelasting en aanpassing 

tarieven 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de: 

Verordening op de heffing en de invordering 

van hondenbelasting 2016 

 

Artikel 1 

 

Belastbaar feit 

Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het 

houden van een hond binnen de gemeente. 

 

Artikel 2 

Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 

2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich 

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. 

3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het 

houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de 

Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

*Z006BDECC3
8* 
 



Pagina 2 van 8 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/020569/39637   Agendapunt  

 2015 Raadsbesluit    

 

 

Artikel 3 

Vrijstellingen 

1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of  

ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend 

zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, 

welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het 

Besluit houders van dieren.  

2. De belasting wordt niet geheven voor honden: 

a. die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden; 

b. die door de Stichting Hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een 

gehandicapte ter beschikking zijn gesteld; 

c. die verblijven in een hondenasiel;  

d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

inrichting  

e. als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren; 

f. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond 

worden gehouden; 

g. die door politieambtenaren worden gebezigd bij de uitoefening van hun dienst, mits 

hiervoor een certificaat als afgericht politiehond kan worden overgelegd; 

h. die in opleiding zijn voor personen genoemd onder a en b. 

 

 

Artikel 4 

 

Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 
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Artikel 5 

 

Belastingtarief 

1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. voor een eerste hond €   86,09 

 b. voor een tweede hond € 151,66 

 c. voor iedere hond boven het aantal van twee € 219,05 

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, 

gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch 

gebied in Nederland, € 514,92 per kennel per jaar. 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de 

verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat 

dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag. 

 

Artikel 6 

 

Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7 

 

Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 8 

Aangifte 

1. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak ontstaat dan wel het aantal 

honden dat voor de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de 

belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is 

ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij het college van 

burgemeester en wethouders verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van 

aangifte. 

2. De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingtijdvak is 

uitgenodigd tot het doen van aangifte of wie niet binnen zes maanden na afloop van het 
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belastingtijdvak een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop 

van die zes maanden bij de heffingsambtenaar een verzoek in te dienen om te worden 

uitgenodigd tot het doen van aangifte. 

 

Artikel 9 

 

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in 

de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere 

belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel 

twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de 

aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog 

volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal 

honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing 

voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in 

dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het 

aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen hondenbelasting aangemerkt als een 

belastingaanslag. 
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Artikel 10 

 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag 

worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste 

dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 

vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het 

bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 2.000,00 en zolang de 

verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de daartoe door de 

belastingplichtige aangewezen bank – of girorekening kunnen worden afgeschreven, 

dat de aanslagen betaald moeten worden in tien gelijke termijnen. De eerste termijn 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 

van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 

later. 

3. In afwijking van het tweede lid geldt, dat in geval het totaalbedrag van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat het 

bedrag daarvan, minder is dan € 50,00 en zolang de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso van de daartoe door de belastingplichtige 

aangewezen bank- of girorekening kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 

betaald moeten worden in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste 

dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 

vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 

 

Artikel 11 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de hondenbelasting. 
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Artikel 12 

 

Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening Hondenbelasting 2015” van 17 november 2014, wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Hondenbelasting 2016. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening 

lijkbezorgingsrechten + 

tarieventabel en aanpassing 

tarieven 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de 

Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 

 

Artikel 1 

 

Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Hoogmadeseweg, met  

inbegrip van het bijzondere gedeelte van de begraafplaats in gebruik bij de rooms-

katholieke gemeenschap; 

b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of 

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot : 

-  het doen begraven en begraven houden van lijken of overblijfselen daarvan; 

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

- het doen verstrooien van as; 

*Z006BE063B
7* 
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c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid 

wordt geboden tot het doen begraven van lijken; 

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 

e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; 

f. columbarium: een muur, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het 

bijzetten en bijgezet houden van asbussen en urnen; 

g. dag: periode van 0.00 tot 24.00 uur of een gedeelte daarvan. 

       

Artikel 2 

 

Belastbaar feit 

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats 

en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de 

begraafplaats. 

 

Artikel 3 

 

Belastingplicht 

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de 

dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik 

maakt. 

 

Artikel 4 

Vrijstellingen 

De rechten worden niet geheven voor: 

a. het lichten van een lijk, overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag; 

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van kinderen minder dan 1 jaar oud die met 

de overleden moeder in een kist worden begraven; 

c. een graf dat is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders als een 

oorlogsgraf. 
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Artikel 5 

 

Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij 

deze verordening behorende Tarieventabel. 

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 6 

 

Belastingjaar 

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan 

het kalenderjaar. 

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de Tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 

 

Artikel 7 

 

Wijze van heffing 

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving 

waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

 

Artikel 8 

 

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 

verschuldigde rechten 

1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2.1 en 4.3 van de Tarieventabel zijn 

verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang 

van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten 

bedoeld in hoofdstuk 4.2.1 van de Tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde 

gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang 

van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 
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3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak 

op  ontheffing voor de rechten bedoeld in 4.2.1 van de Tarieventabel voor zoveel 

twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het 

einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 

Artikel 9 

 

Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.2.1. en 4.3. van de Tarieventabel zijn 

verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de 

bezittingen, werken of inrichtingen. 

 

Artikel 10 

 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten 

worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 

 

Artikel 11 

 

Kwijtschelding 

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 12 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten. 
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Artikel 13 

 

Verzending van de kennisgeving 

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking 

van de kennisgeving, ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de met 

de invordering van gemeentelijke belastingen belaste gemeenteambtenaar een andere 

gemeenteambtenaar in de plaats treedt. 

 

Artikel 14 

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2015” van 17 november 2014, wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met 

dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 

datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4.  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier,       

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen - Jansen 



Postregistratienummer: : Z/15/020569/39640 
Bijlage : 1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/15/020569/39638 
Onderwerp : Tarieventabel bij verordening 

lijkbezorgingsrechten 
Naam auteur : Eugene t Hart 
 
 
 
 
 
 

Tarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 
 
 
Rubriek  Omschrijving  Euro 
 

HOOFDSTUK 1: VERLENEN VAN RECHTEN 
1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  

aanvraag voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf  
en de inschrijving daarvan in het daartoe bestemde register voor  
een periode van 30 jaar: 

1.1.1 per graf 3.150,00. 
1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  
 aanvraag voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld  
 in rubriek 1.1 met een periode van 10 jaar, één derde van het  
 bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend  
 recht, te weten:  1.049,00. 
 
. 

HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN 
2.1 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon  
 van 12 jaar of ouder bij begraven op: 
2.1.1 maandag t/m vrijdag  1.081,00; 
2.1.2 op zaterdag 1.354,00. 
2.2 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind  
 beneden 1 jaar bij begraven op: 
2.2.1 maandag t/m vrijdag 281,00; 
 zaterdag  353,00. 
2.3        Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind  
 beneden 12 jaar bij begraven op: 
2.3.1 maandag t/m vrijdag 900,00; 
2.3.2  zaterdag 1.126,00. 
2.4 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon 
 die geen enkele binding heeft gehad met de gemeente Leiderdorp 
 en geen eigen graf heeft, bij begraven op: 
 maandag t/m vrijdag 1.625,00; 
 zaterdag 2.034,00. 
2.5 De tarieven vermeld onder 2.1 tot en met 2.4 worden voor het 
 begraven op buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in 
 artikel 10, derde lid, van de Beheersverordening begraafplaatsen 
 Leiderdorp 1994 verhoogd met: 353,00. 
2.6 Het tarief bedraagt voor de huur van een algemeen keldergraf voor 

De duur van maximaal 10 jaar 966,00. 
 
 HOOFDSTUK 3: BIJZETTEN ASBUS OF URN 
3.1 Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn: 
3.1.1 in een columbarium, exclusief een inscriptie van de naamplaat: 
3.1.1.1 voor een periode van 20 jaar 1.709,00; 
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3.1.1.2 voor een periode van 15 jaar 1.282,00; 
3.1.1.3 Voor een periode van 10 jaar 854,00; 
3.1.1.4 voor een periode van   5 jaar 426,00; 
3.1.2 in een eigen of algemeen graf 919,00. 
3.1.3 Het tarief bedraagt voor een verlenging van een termijn als bedoeld  
 in rubriek 3.1.1 met 10 jaar 854,00. 
3.1.4 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede urn in een 
 Columbarium 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.1. 
3.1.5 Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn: 
3.1.5.1 in een urnenkelder, exclusief een inscriptie van de naamplaat: 
3.1.5.2 voor een periode van 20 jaar 1.709,00; 
3.1.5.3 voor een periode van 15 jaar 1.282,00; 
3.1.5.4 voor een periode van 10 jaar 854,00; 
3.1.5.5 voor een periode van   5 jaar 426,00. 
3.1.5.6 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede asbus of urn 
 in een urnenkelder 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5 
3.1.5.7 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een derde asbus of urn 
 in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5 
3.1.5.8  Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een vierde asbus of urn 
 in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5 
 
3.2 Het tarief bedraagt voor asbestemming door verstrooiing: 
3.2.1 op het strooiveld 116,00; 
3.2.2 op het strooiveld in aanwezigheid van familie/vrienden 197,00; 
3.3 Voor het op zaterdag bijzetten van een asbus of urn of voor  
 asbestemming door verstrooiing op het strooiveld, worden de  
 tarieven als bedoeld in 3.1.1. t/m 3.2.2 verhoogd met 353,00. 
 

HOOFDSTUK 4: GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD 
4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning 

tot het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk, als bedoeld in 
artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994: 

4.1.1 voor een nieuw monument 61,00; 
4.1.2 voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument 25,00. 
4.2 Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente 
 onderhouden van een grafruimte: 
4.2.1 voor een eigen graf, per jaar 120,00; 
4.2.2 voor een algemeen graf, éénmalig 738,00. 
4.3 De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. kunnen worden afgekocht 
 voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 30 jaren tegen betaling 
 van een afkoopsom voor bepaalde tijd door voldoening van een 
 bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. 
 De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van 
 afkoop nog te verschijnen belastingbedragen en wordt berekend door 
 vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te 
 noemen factor: 
 aantal jaren waarvoor wordt afgekocht vermenigvuldigingsfactor 
  30 30 3.611,00; 
  25 25 3.008,00; 
  20 20 2.407,00; 
  15 15 1.805,00; 
  10 10 1.203,00; 
  5  5  601,00. 
 
 

HOOFDSTUK 5: OPGRAVEN EN RUIMEN 
5.1 Het tarief bedraagt voor het opgraven van een lijk of de  

overblijfselen van een lijk en na het opgraven weer begraven 
in een ander graf op de begraafplaats 1.673,00. 

5.2 Het tarief bedraagt voor het opgraven of verwijderen van een 
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asbus of urn 920,00. 
5.3       Het tarief bedraagt voor het na opgraving weer terugplaatsen 

van een asbus of urn  667,00. 
5.4 Het tarief bedraagt voor het ruimen van een graf op verzoek van de 

belanghebbende per lijk of overblijfselen daarvan 998,00. 
 
HOOFDSTUK 6: GEDENKTEKENS 
 

6.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek afnemen en terugplaatsen 
van grafdekking: 

6.1.1 bij een staande gedenksteen 200,00; 
6.1.2 bij een liggende gedenksteen 298,00. 
 
 

HOOFDSTUK 7: OVERIGE HEFFINGEN 
7.1 Het tarief bedraagt voor het opbaren van een lijk in de aula per dag 168,00. 
7.2 Het tarief bedraagt voor het gebruik van de aula voor bijeenkomst, 
 condoleren e.d., inclusief gebruik muziekapparatuur: 
 per vooraf overeengekomen eenheid van 60 minuten of gedeelte 
 daarvan 112,00; 
7.3 per 15 minuten of gedeelte daarvan waarmee de vooraf 
 overeengekomen tijdsduur wordt overschreden 27,00. 
7.4 Het tarief bedraagt voor het luiden van de klokken bij een 
 begrafenis of bij het bijzetten van een asbus of urn (vanaf de aula 
 tot aan het graf) 33,00. 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2015, nr. Z/15/020569/39638. 
 
 

De griffier, 
 
 
 
 

J.C. Zantingh 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening + 

tarieventabel marktgeld en 

aanpassing tarieven 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de 

Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2016 

 

Artikel 1 

Begripsomschrijvingen 

1. Deze verordening verstaat onder: 

 a. Dag  : een periode van 00.00 uur tot 24.00 uur; 

 b. Maand : een kalendermaand; 

 c. Kwartaal : een kalenderkwartaal 

 d. Jaar   : een kalenderjaar 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid als een volle 

 eenheid aangemerkt. 
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Artikel 2 

 

Belastbaar feit 

Onder de naam “marktgeld” wordt een directe belasting geheven voor het door de gemeente 

ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor aangewezen 

marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de Marktverordening Leiderdorp 

2011.  

 

Artikel 3 

 

Belastingplicht 

Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de standplaats als bedoeld in artikel 2, is 

toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt verleend. 

 

Artikel 4 

 

Tarieven 

1. Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

 verordening behorende Tarieventabel. 

2. Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel 

 genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 5 

 

Wijze van heffing, tijdstip verschuldigdheid 

1. Het marktgeld worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende 

schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, 

nota of andere schriftuur. 

2. Het marktgeld zoals bedoeld artikel 2, is verschuldigd op het moment dat de 

 standplaatsvergunning is verleend. 
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Artikel 6 

 

Termijnen van betaling 

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden 

betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending 

daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

 

Artikel 7 

Kwijtschelding 

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 

        

       Artikel 8 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van marktgeld. 

 

Artikel 9 

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening marktgelden 2015” van 17 november 2014, wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde ingang van heffing, met dien verstande dat zij 

van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

 bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgelden 2016. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen - Jansen 

 

 
 



Postregistratienummer: : Z/15/020569/39648 
Bijlage : 1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/15/020569/39643 
Onderwerp : Tarieventabel bij Verordening marktgelden 
Naam auteur : Eugene t Hart 
 
 
 

 
 

Tarieventabel behorende bij Verordening marktgelden 2016 
 

 
Rubriek Omschrijving Euro 
 

HOOFDSTUK 1 MAATSTAF EN TARIEF STANDPLAATSEN 
1.1 De belasting bedraagt voor iedere hele strekkende meter grond of  

gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten  
langs de frontbreedte van de standplaats: 

1.1.1 per dag  3,59; 
1.1.2 per kalendermaand 13,04; 
1.1.3 per kalenderkwartaal 32,99. 
1.2 In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor kooplieden die voor de 
 eerste maal een standplaats innemen op een markt in Leiderdorp 
 gedurende de eerste drie maanden de belasting, voor iedere hele  
 strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats  
 wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats: 
1.2.1 per dag 2,86; 
1.2.2 per kalendermaand 9,50; 
1.2.3 per kalenderkwartaal 23,86. 
1.3 In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor standwerkers de belasting, 
 voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover  
 een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de  
 standplaats, per dag 3,47. 
1.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 4, van de 
Marktverordening Leiderdorp 2011 bedraagt:  73,41. 
 
HOOFDSTUK 2 MAATSTAF EN TARIEF STROOMVOORZIENING 
 

2.1 De belasting bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de  
stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar  
aanwezige elektrische installaties van 

2.1.1 500 watt of minder 
2.1.1.1 per dag 5,45; 
2.1.1.2 per kalendermaand 16,39; 
2.1.1.3 per jaar 160,34. 
2.1.2 501 watt tot en met 1.000 watt, 
2.1.2.1 per dag 10,92; 
2.1.2.2 per kalendermaand 32,81; 
2.1.2.3 per jaar 321,53 
2.1.3 1.001 watt tot en met 1.500 watt, 
2.1.3.1 per dag 16,39; 
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2.1.3.2 per kalendermaand 49,22; 
2.1.3.3 per jaar 483,40. 
2.1.4 meer dan 1.500 watt, 
2.1.4.1 per dag 21,87; 
2.1.4.2 per kalendermaand 65,64; 
2.1.4.3 per jaar 644,55. 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2015, nr. Z/15/02569/39643. 
 
De griffier, 
 
 
 
J.C. Zantingh 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 24 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening OZB en 

aanpassing tarieven 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016 

 

Artikel 1 

Belastingplicht 

1. Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente 

 gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een     

   onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens        

   eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:      

   gebruikersbelasting; 

 b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 

  onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 

  noemen: eigenarenbelasting; 

 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 

 a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is  

  gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;  

  degene die het deel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te  

  verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 
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 b.  het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik, 

aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft 

gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de 

belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is 

gesteld.  

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, 

 bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar 

 als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip 

 geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

 

Artikel 2 

 

Belastingobject 

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III 

 van de Wet waardering onroerende zaken. 

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

 hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die 

 onroerende zaak, in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende 

 zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 

Artikel 3 

 

Maatstaf van heffing 

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende 

 zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in 

 artikel 1. 

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet 

 van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van 

 die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of 

 krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 
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Artikel 4 

 

Vrijstellingen 

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

 aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat 

 artikel bedoelde waarde, de waarde van: 

 a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

  daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van  

  glasopstanden die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van  

  gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

 b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde 

grond; 

 c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of 

  voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke 

  aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die 

  dienen als woning; 

 d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, met uitzondering van de 

daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

 e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 

zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 

rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 

natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

 f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en  

  ander met inbegrip van kunstwerken; 

 g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 

  instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van  

  de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

 h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool - en ander afvalwater en die 

  worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 

  rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als 

 woning; 
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 i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 

  beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 

  zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. 

 j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 

  dienst van de gemeente, met uitzondering van zodanige onroerende zaken 

  of delen ervan die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs; 

 k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet 

  zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van publiek, ten 

  dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, 

  verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en 

  palen; 

 l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan  

  de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met  

  uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

 m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van  

  zodanige onroerende zaken die dienen als woning. 

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende 

 zaken geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die 

 zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

 gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 

 onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn 

 aan woondoeleinden 
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       Artikel 5 

Belastingtarieven 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

 percentage bedraagt voor: 

 a. de gebruikersbelasting  0,2071 %; 

 b. de eigenarenbelasting: 

 1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,1714 %; 

 2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,2780 %. 

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 

 van de vorige volzin wordt het totaal van op één belastingaanslag verenigde verschuldigde  

 bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één  

 belastingbedrag. 

 

Artikel 6 

Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 7 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

 worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag 

 van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 

 en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2.  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet 

 verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, 

 meer is dan € 50,00, doch minder is dan € 2.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen 

 door middel van automatische incasso van de daartoe door de belastingplichtige 

 aangewezen bank– of girorekening kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 

 betaald moeten worden in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag 

 van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 

 en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 

 termijnen. 
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Artikel 8 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 

 

Artikel 9 

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 van 9 december 2014 wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de  

 bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier,       

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     

 

de voorzitter, 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening 

precariobelasting + tarieventabel 

en aanpassing tarieven 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 228 en artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de 

Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016 

 

Artikel 1 

Begripsomschrijvingen 

 a. dag  : een aaneengesloten periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of 

een gedeelte daarvan. 

 b. week  : een aaneengesloten periode van zeven dagen; 

 c. maand : een kalendermaand; 

 d. jaar : een kalenderjaar 

 e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke 

   registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon 

   een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 

   bestemde gemeentegrond mag hebben. 

 

 

*Z006BEEBA1
B* 
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Artikel 2 

 

Belastbaar feit 

Onder de naam ’precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het 

hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende 

tarieventabel. 

 

Artikel 3 

 

Belastingplicht 

1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel 

van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven 

voor de openbare dienst bestemd grond aanwezig zijn. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning 

heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven 

voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is 

verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij 

blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 

dienst bestemde gemeentegrond heeft. 

 

Artikel 4 

 

Vrijstellingen 

De in artikel 2 bedoelde belasting wordt niet geheven voor: 

 a. het hebben van voorwerpen of werken, ten behoeve van eigendommen welke bij de 

  gemeente of haar instellingen in gebruik zijn, met uitzondering van eigendommen  

  welke aan derden zijn verhuurd of in beheer en exploitatie zijn gegeven; 

 b. het hebben van voorwerpen of werken welke, noodzakelijk voor de uitoefening van  

  hun publiekrechtelijke taak, door het rijk, de provincie, de gemeente of door  

  waterschappen zijn aangebracht of geplaatst; 

 c. verzamelbakken, zoals glascontainers, welke in het belang van het hergebruik van 

afzonderlijk in te zamelen afvalstoffen bedoeld in artikel 10.17 van de 
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Wet milieubeheer op of in de voor de openbare dienst bestemde grond zijn 

geplaatst; 

 d. brievenbussen, postzegelautomaten, telefooncellen; 

 e. wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 

  ANWB en van andere overeenkomstige instellingen; 

 f. het hebben van voorwerpen waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond  

  van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd; 

 g. het hebben van voorwerpen uitsluitend langs de gevel aangebracht, welke aan een 

  gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 0,10 meter buiten de gevel steken; 

 h. het hebben van voorwerpen uitsluitend gebezigd door een liefdadig doel of door 

  instelling of groeperingen welke een bijdrage kunnen leveren tot politieke of 

maatschappelijke bewustwording van de burgers, en welke direct, noch indirect een 

zakelijk belang nastreven. 

i. het hebben van reclame-uitingen en aankondigingen voor een periode van  

      maximaal vier aaneengesloten weken per jaar; 

j. evenementen die openbaar toegankelijk zijn en die worden georganiseerd ten  

behoeve van de Leiderdorpse bevolking door een non-profit organisatie die blijkens 

haar statuten, alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, 

persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-

profitorganisatie van maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, 

charitatieve en/of culturele aard zijn. 

 

 

Artikel 5 

 

Maatstaf van heffing en tarief 

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de 

bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze 

verordening bepaalde. 
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Artikel 6 

 

Berekening van de precariobelasting 

1.   Indien een tarief per oppervlakte van toepassing is, wordt de precariobelasting  

berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen,  tenzij     

anders is bepaald. 

2. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product 

van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige 

rechthoek. 

3. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp  

of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond, wordt indien in de vergunning een oppervlakte is bepaald of 

aangeduid, die oppervlakte in aanmerking genomen tenzij blijkt dat de oppervlakte 

groter is. 

4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp   

of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde  

gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de  

geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende  

een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing,  

waarbij het zesde lid van overeenkomstige toepassing is. 

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden 

zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige 

meest voordelige wijze. 

6. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

 

Artikel 7 

 

Belastingtijdvak 

1. Het belastingtijdvak is de in een kalenderjaar gelegen periode gedurende welke zich  

           een belastbaar feit in de zin van de verordening voordoet of zal voordoen. 
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2. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van 

het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond, is in afwijking van het eerste lid, het belastingtijdvak de periode 

waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaar 

overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het 

gedeelte van de periode van de vergunning gelegen in het kalenderjaar. 

 

 

Artikel 8 

Wijze van heffing 

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

 

 

Artikel 9 

 

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de belasting 

verschuldigd voor de nog volle kalendermaanden die na de aanvang van de  

belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 

ontheffing voor de volle kalendermaanden die na het einde van de belastingplicht, in het 

belastingtijdvak overblijven. 

4. Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen precariobelasting aangemerkt als een  

belastingaanslag. 
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Artikel 10 

 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand 

die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden  

 gestelde termijnen. 

 

Artikel 11 

 

Kwijtschelding 

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 12 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de precariobelasting. 

 

 

Artikel 13 

 

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 

1. De “Verordening precariobelasting 2015” van 17 november 2014, wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van  

bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting 2016. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen - Jansen 

 

 



Postregistratienummer: : Z/15/020569/39661 
Bijlage : 1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/15/020569/39658 
Onderwerp : Tarieventabel bij precariobelasting 
Naam auteur : Eugene t Hart 
 
 

 
 
 

Tarieventabel behorende bij Verordening Precariobelasting 2016 
 

 
Rubriek  Omschrijving  Euro 
 
1  BOUWWERKEN 

Het tarief bedraagt voor: 
1.1 het afschutten van grond of water, per afgeschut gebied: 
1.1.1 tot 500 m2, per m2, per jaar 55,98; 
1.1.2 van 500 m2 tot 2000 m2, per m2, per jaar 11,18; 
1.1.3 boven 2000 m2, per m2, per jaar 2,23. 
1.2 het hebben van een loods, directiekeet, container of ander tijdelijk 
 getimmerte, per m2, per jaar 65,89; 
1.3 het hebben van een stelling of steiger, per m2 per jaar 65,89. 
 
2 WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN 
 Het tarief bedraagt voor: 
2.1 het innemen van een staan- of ligplaats, per woonwagen of 
 woonschip, per jaar 286,91. 
 
3 WEGWIJZERS EN RECLAMEBORDEN 
 Het tarief bedraagt voor: 
3.1 het hebben van reclame of andere aankondiging zonder kunst- 
 verlichting, per m2 frontoppervlakte, per jaar 23,74; 
3.2 het hebben van reclame of andere aankondiging met kunstver- 
 lichting, per m2 frontoppervlakte, per jaar 35,10. 
 
4 BENZINEPOMPEN, -LEIDINGEN EN DERGELIJKE 
 Het tarief bedraagt voor: 
4.1 het hebben van een mantel, inhoudende een benzine- of oliepomp  
 of luchten/of wateraftappunt, al dan niet in bedrijf, een loze mantel 
 of voetstuk: 
4.1.1 een loze mantel met één pomp (inclusief de in- of aangebrachte  
 vulgelegenheid) of een mantel met een lucht- en/of wateraftappunt,  
 of een voetstuk zonder mantel, per jaar 256,12; 
4.2 het hebben van een vulput voor benzine, olie en dergelijke, per 
 vulput, per jaar 79,53; 
4.3 het hebben van een tank voor benzine, olie en dergelijke, per m2 

 per jaar 17,81. 
 
5 LEIDINGEN, BUIZEN, KABELS 
 Het tarief bedraagt voor: 
5.1 het hebben van leidingen, buizen en kabels per strekkende meter 
 tot en met een totale lengte van 100 km, per jaar 1,82, 
5.2 vermeerderd met 0,83. 
 per strekkende meter uitgaande boven 100 km, per jaar. 
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6 LUIFELS, BALKONS, OVERBOUWINGEN EN DERGELIJKE 
 Het tarief bedraagt voor: 
6.1 het hebben van een luifel, balkon, erker, uitbouw, overbouwing en 

dergelijke onderdelen van bouwwerken voor de in beslag genomen 
c.q. overdekte grond of water, tot en met 10 m2, per m2, per jaar 12,55, 

6.1.1 vermeerderd voor de oppervlakte uitgaande boven 10 m2 met  5,46. 
 per m2, per jaar. 
 
7 CIRCUSSEN, KERMISSEN EN BRADERIEËN 
 Het tarief bedraagt voor: 
7.1 het innemen van een standplaats door circussen of kermissen, per 
 circus of per kermis, per keer 547,71; 
7.2 het innemen van een standplaats c.q. het hebben van kramen, 
 podia, wagens, installaties etc. ten behoeve van braderieën, per 
 braderie, per keer 368,62. 
 
8 STANDPLAATSEN DIENENDE TOT VERKOOP 
 Het tarief bedraagt voor: 
8.1 Het voor de verkoop van goederen innemen van een toegewezen 

standplaats tot en met 30 m2, per m2, 
8.1.1 per dag 5,45; 
8.1.2 per maand 12,01; 
8.1.3 per jaar 117,19. 
8.2 elke m2 boven de 30 m2, per m2, 
8.2.1 per dag 2,72; 
8.2.2 per maand 5,45; 
8.2.3 per jaar 54,69. 
8.3 Het recht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor zover  
 betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij  
 een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties 
 van 
8.3.1 niet meer dan 500 watt, 
8.3.1.1 per dag  5,45; 
8.3.1.2 per maand 16,39; 
8.3.1.3 per jaar 160,34. 
8.3.2 501 watt tot en met 1.000 watt, 
8.3.2.1 per dag 10,92; 
8.3.2.2 per maand 32,81; 
8.3.2.3 per jaar 321,53. 
8.3.3 1.001 watt tot en met 1.500 watt, 
8.3.3.1 per dag 16,39; 
8.3.3.2 per maand 49,22; 
8.3.3.3 per jaar 483,40. 
8.3.4 meer dan 1.500 watt, 
8.3.4.1 per dag 21,87; 
8.3.4.2 per maand 65,64; 
8.3.4.3 per jaar 644,55. 
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9 DIVERSE VOORWERPEN 
 Het tarief bedraagt voor: 
9.1        Voor het plaatsen van wagens, aanhangwagens, handwagens, en 

andere voertuigen, uitgezonderd motorvoertuigen anders dan  
bedoeld in rubriek 8, per m2, per jaar 95,86. 

 
10         ALGEMEEN TARIEF 
 Het tarief bedraagt voor: 
10.1      Voorwerpen waarvoor onder de bovenstaande nummers niet in een 

bijzonder tarief is voorzien, per m2, per jaar   87,60. 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2015, nr. Z/15/02569/39658.  
 
De griffier, 
 
 
 
 
 
J.C. Zantingh. 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening rioolheffing 

en aanpassing tarief 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester van 3 november 2015,  

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 228a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016 

 

Artikel 1 

Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt: 

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 

b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor  

inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of  

grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking  

heeft; 

d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater; 

e. waterbedrijf: Oasen N.V. 
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Artikel 2 

 

Aard van de heffing 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten 

die voor de gemeente verbonden zijn aan: 

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,  

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige  

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel  

mogelijk te voorkomen of te beperken. 

 

Artikel 3 

 

Belastbaar feit en belastingplicht 

1. De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water 

direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

2. Met betrekking tot de rioolheffing bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker  

aangemerkt: 

a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens 

    eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 

b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 –  

   voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan. 

 

Artikel 4 

 

Zelfstandige gedeelten 

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als 

afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de rioolheffing geheven ter zake van elk als 

zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten 

tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt. 
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Artikel 5 

 

Maatstaf van heffing 

1. De rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het  

perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal 

kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het einde van het 

belastingtijdvak voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of 

opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf 

maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die 

herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend. 

2. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn 

voorzien van een: 

a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen,  

of; 

b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste 

capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet 

van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water 

geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling. 

3. Indien de belastingplichtige aantoont dat een substantieel deel van de voor de  

berekening van de rioolheffing in aanmerking te nemen hoeveelheid water niet door 

middel van de gemeentelijke riolering is afgevoerd, wordt op verzoek van de 

belastingplichtige voor de berekening van de heffing de hoeveelheid afgevoerd water 

verminderd met de op ander wijze afgevoerde hoeveelheid water. 

 

Artikel 6 

 

Tarief 

Het tarief van de rioolheffing bedraagt voor elke volle eenheid van een kubieke meter water 

€ 1,17. 
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Artikel 7 

 

Belastingtijdvak 

1. Het heffingstijdvak loopt in de gevallen waarin de heffing plaatsvindt door middel van de 

afrekennota van het waterbedrijf, van 1 april tot en met 31 maart van het volgende 

kalenderjaar. 

2. In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het 

kalenderjaar. 

 

Artikel 8 

 

Voorlopig gevorderde bedragen 

Na de aanvang van het belastingtijdvak kunnen van de belastingplichtige maandelijks dan wel 

driemaandelijks voorlopige bedragen worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de 

verschuldigde rioolheffing over het belastingtijdvak vermoedelijk wordt vastgesteld. Als 

kennisgeving van voorlopige gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota of de 

afrekennota van het waterbedrijf of de kennisgeving op andere wijze van betaling van de 

voorlopige gevorderde bedragen. 

 

 

Artikel 9 

 

Wijze van Heffing 

De rioolheffing wordt geheven bij wege van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving. 

Als kennisgeving wordt aangemerkt de afrekennota van het waterbedrijf. Als dagtekening van 

de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekennota. Ingeval aan de 

belastingplichtige geen afrekennota wordt verzonden, wordt als kennisgeving van het 

gevorderde bedrag aangemerkt de door de gemeente verzonden schriftuur. 
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Artikel 10 

 

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De rioolheffing als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het  

 Belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel waarvoor het recht als bedoeld 

in artikel 2 in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de rioolheffing verschuldigd 

over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rioolheffing als er 

in dat jaar, na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 

 gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 

 

Artikel 11 

 

Termijnen en wijze van betaling 

1. Het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag moet 

worden voldaan tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, 

 onderscheidenlijk het definitief verschuldigde bedrag van de afrekening van het 

waterbedrijf moet worden voldaan. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet ingeval het gevorderde bedrag blijkt 

uit de door de gemeente verzonden schriftuur dit bedrag in afwijking van artikel 9, 

eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden voldaan in twee gelijke termijnen 

waarvan de eerste vervalt een maand na de dagtekening van de kennisgeving en de 

tweede een maand later. 

3.  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 

 

Artikel 12 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de rioolheffing. 
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Artikel 13 

 

Verzenden van aanslagen 

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat voor de terpostbezorging of 

uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, ingevolge artikel 8, eerste lid, van de 

Invorderingswet 1990 voor de betrokken in artikel 212, tweede lid, van de Gemeentewet 

bedoelde gemeenteambtenaar een andere gemeenteambtenaar in de plaats treedt. 

 

Artikel 14 

 

Overgangsrecht, Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening rioolheffing 2015” van 17 november 2014 wordt ingetrokken met ingang 

van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande 

dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 

voorgedaan. 

2.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

 bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rioolheffing 2016. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier,       

 

 

mevrouw J.C. Zantingh      

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen - Jansen 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening 

toeristenbelasting en 

aanpassing tarief 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, 

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016. 

 

Artikel 1 

Belastbaar feit 

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden 

van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan 

ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie 

personen zijn ingeschreven. 

 

Artikel 2 

Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1. 

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die 

 verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is 

 belastingplichtig degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 

 

*Z006BF3809
1* 
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Artikel 3 

 

Vrijstellingen 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 

a. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 

 van de Wet Toegelaten Zorginstellingen; 

b. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, of h, 

 van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als 

 bedoeld in artikel 1 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal 

 Orgaan Opvang Asielzoekers. 

 

Artikel 4 

 

Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen van personen in het 

belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen 

vermenigvuldigd met het aantal nachten. 

 

Artikel 5 

 

Tarief 

Het tarief bedraagt per overnachting € 2,03. 

 

Artikel 6 

 

Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7 

Wijze van heffing 

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 
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Artikel 8 

Termijn van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

 worden betaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van 

 de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 

 en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde 

 termijnen. 

 

Artikel 9 

Kwijtschelding 

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

 

Artikel 10 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 

invordering van de toeristenbelasting. 

 

 

Artikel 11 

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening toeristenbelasting 2015” van 17 november 2015 wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

 bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2016” 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen - Jansen 
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Afdeling:  Gemeentewinkel, Belastingen   Leiderdorp, 10 november 2015 

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordening Leges + 

tarieventabel en aanpassing 

tarieven 2016 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015 

nr. Z/15/020569/39602; 

 

gezien het advies van het politiek forum van 30 november 2015; 

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 1 van de wet van 13 oktober 2011, houdende 

regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart 

(Stb. 2011, 440) en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de  

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 

Artikel 1 

Begripsomschrijvingen 

1. Deze verordening verstaat onder: 

a. kwartier :  een aaneengesloten periode van 15 minuten; 

b. dag :  de periode van 00.00  tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een 

hele dag wordt aangemerkt; 

c. week :  een aaneengesloten periode van zeven dagen; 

d. maand :  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-

1) e dag in de volgende kalendermaand; 

e. kwartaal :  periode van drie maanden aanvangend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 

oktober; 

*Z006BF576C
F* 
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f. jaar :  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e  

dag in het volgende kalenderjaar; 

g. kalenderjaar :  de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

2. Een gedeelte van een in het eerste lid genoemde eenheid wordt aangemerkt als een volle 

eenheid. 

 

Artikel 2 

Belastbaar feit 

Onder de naam leges worden rechten geheven: 

a. voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 

b. voor het verrichten van handelingen ten behoeven van een aanvraag van een 

Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de 

Paspoortwet. 

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende Tarieventabel. 

 

Artikel 3 

Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het 

reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen 

zijn verricht. 

 

Artikel 4 

Vrijstellingen 

1. Leges worden niet geheven voor: 

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke 

intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 

omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met 

betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht; 

c.    het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wet 
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algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het plaatsen van vergunningplichtige 

zonnepanelen; 

d.  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een 

omgevingsvergunning als  bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in 

artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets). 

 

Artikel 5 

Tarieven  

1. De leges worden geheven naar tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende 

Tarieventabel. 

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

 

Artikel 6 

Wijze van heffing 

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende  

schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of 

andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of 

uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

 

 

Artikel 7 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden 

betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 

a.    mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;   

b.  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen veertien (14) dagen na de dagtekening van de 

kennisgeving. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
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Artikel 8 

 

Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 9 

 

Vermindering  

 

Gehele of gedeeltelijke vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende  

tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van  

de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel  

opgenomen bepaling. 

 

Artikel 10 

Overdracht van bevoegdheden 

 

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, 

indien de wijzigingen: 

a. van zuiver redactionele aard zijn, 

b. een tariefsverlaging betreffen, of 

c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van het 

kalenderjaar in werking treedt en die de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 

van de tarieventabel betreft: 

1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand); 

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 

4. onderdeel 1.4.5 (verstrekking uit de basisregistratie personen); 

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 

7. hoofdstuk 15 (kansspelen); 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen 

van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 
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Artikel 11 

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de leges.  

 

              Artikel 12 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1 De Legesverordening 2015 van 17 november 2014 alsmede de 1e en 2e wijziging van 

de Legesverordening 2015 van 9 december 2014 en 6 januari 2015 wordt ingetrokken 

met ingang van de in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met 

dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 

datum hebben voorgedaan.  

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, 

opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de Legesverordening 2015 (met 

inbegrip van de 1e en 2e wijziging) gelden voor de in de tussenliggende periode 

plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die 

periode plaatsvindt.  

3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.  

5. Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2016. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M.Driessen-Jansen 
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Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 

Indeling 
tarieventabel 

 
 

 Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd 

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet 

Hoofdstuk 15 Kansspelen 

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 18 Diversen 

 
 

Titel 2 
Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

 
 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 

*Z006BF64E1
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 

Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten 

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 

Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 

Hoofdstuk 7 
 

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

 

 
 



 3 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  Tarieven 2015 Tarieven 2016 

1.1.1 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van 
een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap in de trouwzaal of een andere 
door de gemeente hiertoe aangewezen 
ruimte op:    

1.1.1.1 

Maandag tot en met vrijdag in het 
gemeentehuis of op een door de gemeente 
aangewezen locatie buiten het 
gemeentehuis: van 09.00 uur tot 16.00 uur  €          350,00  €          325,00 

1.1.1.2 Zaterdag in het gemeentehuis: zie 1.1.1.3    

1.1.1.3 

Maandag tot en met vrijdag buiten de tijden 
gelegen tussen 09.00 en 16.00 uur, 
alsmede op zaterdag en op een dag dat het 
gemeentehuis gesloten is, op een door de 
gemeente aangewezen locatie buiten het 
gemeentehuis  €          900,00  €          875,00 

1.1.1.4[1] 

In afwijking van de rubriek 1.1.1.1 bedraagt 
het tarief voor de voltrekking van een 
huwelijk of het registreren van een 
partnerschap tussen personen waarvan er 
tenminste één ingezetene is van de 
gemeente Leiderdorp, in het gemeentehuis 
(kleine trouwzaal) op maandag om 8.30 uur 
of 09.00 uur 

 Kosteloos   

1.1.1.5 

De tarieven vermeld onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 
1.1.1.3  en 1.1.1.4 worden bij wijziging van 
de reservering betreffende het tijdstip, de 
datum en de locatie voor het voltrekken van 
het huwelijk of het registreren van een 
partnerschap, verhoogd met  €            26,70  €            26,85 

1.1.2 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van 
een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt 
wordt van de trouwzaal of een andere door 
de gemeente hiertoe aangewezen ruimte 
op:    

1.1.2.1 

Maandag tot en met vrijdag in het 
gemeentehuis of op een door de gemeente 
aangewezen locatie buiten het 
gemeentehuis: van 09.00 uur tot 16.00 uur  €          350,00  €          325,00 

1.1.2.2 Zaterdag in het gemeentehuis: zie 1.1.2.3    
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1.1.2.3 

Maandag tot en met vrijdag buiten de tijden 
gelegen tussen 09.00 en 16.00 uur, 
alsmede op zaterdag en op een dag dat het 
gemeentehuis gesloten is, op een door de 
gemeente aangewezen locatie buiten het 
gemeentehuis  €          900,00  €          875,00 

1.1.2.5 

De tarieven vermeld onder  1.1.2.1, 1.1.2.2 
en 1.1.2.3 worden bij wijziging van de 
reservering betreffende het tijdstip, de 
datum en de locatie voor het voltrekken van 
het huwelijk of het registreren van een 
partnerschap, verhoogd met  €            26,70  €            26,85 

1.1.3 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van 
een huwelijk of registratie van een 
partnerschap in een bijzonder huis op 
grond van artikel 64, Boek 1, van het 
Burgerlijk Wetboek  €          331,45  €          325,00 

1.1.4 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van 
een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk in een bijzonder huis op grond van 
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk 
Wetboek  €          331,45  €          325,00 

1.1.5 
Het tarief bedraagt voor het verstrekken 
van:    

1.1.5.1 
een trouwboekje of partnerschapboekje in 
een normale uitvoering  €            20,65  €            18,00 

1.1.5.2 
een trouwboekje of partnerschapboekje in 
een luxe uitvoering  €            38,10  €            36,00 

1.1.8 

Het tarief bedraagt voor het doen van 
naspeuringen in de registers van de 
burgerlijke stand, ongeacht het resultaat 
daarvan, voor ieder daaraan besteed 
kwartier  €            16,50  €            17,20 

1.1.9[2] 

Voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een stuk 
als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten 
burgerlijke stand is van toepassing het ten 
tijde van de aanvraag geldende tarief zoals 
dat is opgenomen in het Legesbesluit akten 
burgerlijke stand. 

   

1.1.10 

Het tarief bedraagt voor het van 
gemeentewege ter beschikking stellen van 
getuigen bij een voltrekking van een 
huwelijk of het registreren van een 
partnerschap, per getuige  €            16,50  €            16,60 
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1.1.11 Het tarief bedraagt voor:     

1.1.11.1 

de benoeming tot trouwambtenaar (Babs) 
voor de voltrekking van één huwelijk of de 
registratie van één partnerschap zonder 
beëdiging door de rechtbank 

 €            33,15  €            32,50 

1.1.11.2 

de benoeming tot trouwambtenaar (Babs) 
voor de voltrekking van één huwelijk of de 
registratie van één partnerschap met 
beëdiging door de rechtbank 

 €            99,45  €            97,50 

1.1.12 

Voor het op verzoek toezenden van 
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd 
met de portokosten conform het geldende 
tarief van PostNL.     

[1] Op grond van rijkswetgeving is de gemeente verplicht om twee keer de mogelijkheid tot voltrekking van een gratis huwelijk 
mogelijk te maken. 

[2] In het Legesbesluit akten burgerlijke stand zijn de wettelijke maximumtarieven vermeld.  
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Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse 
identiteitskaart [3]  Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.2 
Het tarief bedraagt voor het verrichten van 
handelingen ten behoeve van een 
aanvraag:   

1.2.1 van een nationaal paspoort:   

1.2.1.1 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag 18 jaar of ouder is  €            67,10   €            64,40  

1.2.1.2 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt   €            51,20   €            51,20  

1.2.2 

van een nationaal paspoort, een groter 
aantal bladzijden bevattende dan een 
nationaal paspoort als bedoeld in 
onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):     

1.2.2.1 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag 18 jaar of ouder is   €            67,10   €            64,40  

1.2.2.2 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt   €            51,20   €            51,20  

1.2.3 

van een reisdocument ten behoeve van 
een persoon die op grond van de Wet 
betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlander wordt behandeld 
(faciliteitenpaspoort):   

1.2.3.1 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag 18 jaar of ouder is   €            67,10   €            64,40  

1.2.3.2 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt  €            51,20   €            51,20  

1.2.4 
van een reisdocument voor vluchtelingen of 
een reisdocument voor vreemdelingen     €            51,20   €            51,20  

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:     

1.2.5.1 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag 18 jaar of ouder is  €            53,05   €            50,40  

1.2.5.2 
voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt  €            28,45   €            28,45  

1.2.6 

voor een spoedlevering van de in de 
onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
genoemde documenten, de in die 
onderdelen genoemde leges vermeerderd 
met een bedrag van                                                €            47,30   €            47,30  

[3] De (maximum)tarieven zijn wettelijk bepaald.  
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Hoofdstuk 3 Rijbewijzen [4]  Tarieven 2015 Tarieven 2016 

1.3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het afgeven, 
vernieuwen of omwisselen van een 
rijbewijs  €            38,80   €            38,95  

1.3.2 
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 
wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd 
met  €            34,10   €            34,10  

1.3.3 

Voor het verstrekken van een formulier 
voor het aanvragen van een verklaring van 
geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van 
het Reglement Rijbewijzen (Eigen 
Verklaring) is van toepassing het ten tijde 
van de aanvraag geldende tarief zoals dat 
door het CBR is vastgesteld onder 
goedkeuring van de minister van Verkeer 
en Waterstaat. 

    
[4] De (maximum)tarieven zijn wettelijk bepaald.  
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie 
personen   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.4.1 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met 
uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 
1.4.4, wordt onder één verstrekking 
verstaan één of meer gegevens omtrent 
één persoon waarvoor de basisregistratie 
personen moet worden geraadpleegd.    

1.4.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:    

1.4.2.1 
tot het verstrekken van gegevens, per 
verstrekking  €              7,80  €              7,55 

1.4.3 

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 
wordt onder één verstrekking verstaan één 
of meer gegevens omtrent één persoon die 
niet zijn opgenomen in de basisregistratie 
personen.    

1.4.4 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:    

1.4.4.1 
tot het verstrekken van gegevens: per 
verstrekking  €              7,80  €              7,55 

1.4.5 [5] 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens als bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, van het Besluit 
basisregistratie personen  €              2,27  €              7,50 

1.4.6 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek 
doornemen van de (gemeentelijke) 
basisregistratie personen, voor ieder 
daaraan besteed kwartier  €            10,40  €            17,20 

1.4.7 

Voor het op verzoek toezenden van 
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd 
met de portokosten conform het geldende 
tarief van PostNL.    

1.4.8 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot het verstrekken 
van een statistiek, welke geautomatiseerd 
wordt vervaardigd, per statistiek  €          124,20  €          124,95 

1.4.9 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot het verstrekken 
van een statistiek die wordt vervaardigd 
door middel van een standaarduitvoer  €            31,25  €            31,40 

[5] Dit tarief is aan een wettelijk maximum gebonden.     
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Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.5.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een inlichting betreffende 
de registratie van de aanvrager als kiezer 
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet  €              7,80  €              7,55 

1.5.2 

Voor het op verzoek toezenden van 
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd 
met de portokosten conform het geldende 
tarief van PostNL.     

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet 
bescherming persoonsgegevens [6]  Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.6.1[5] 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een bericht 
als bedoeld in artikel 35 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens:    

1.6.1.1 
bij verstrekking op papier, indien het 
afschrift bestaat uit:     

1.6.1.1.1 
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina  €              0,23   €              0,23  

met een maximum per bericht van  €              5,00   €              5,00  

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s  €            22,50   €            22,50  

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier  €              5,00   €              5,00  

1.6.1.3 
dat bestaat uit een afschrift van een, 
vanwege de aard van de verwerking, 
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking  €            22,50   €            22,50  

1.6.2 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van 
de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 
meerdere vergoedingen kunnen worden 
gevraagd, is slechts de hoogste 
verschuldigd.     

1.6.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een verzet als bedoeld in artikel 
40 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens  €              4,50   €              4,50  

[6] De tarieven zijn aan een wettelijk maximum gebonden. 
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Hoofdstuk 7 Bestuursstukken   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.7.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van:     

1.7.1.1 
een afschrift van de gemeentebegroting 
(Programmabegroting)  €            60,40  €            60,75 

1.7.1.2 
een afschrift van de gemeenterekening 
(Programmarekening)  €            32,10  €            32,25 

1.7.1.3 
een afschrift van de Voorjaarsnota of de 
Najaarsnota  €            16,50  €            16,60 

1.7.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:    

1.7.2.1 tot het verstrekken van:    

1.7.2.1.1 
een afschrift van het verslag van een 
raadsvergadering, per pagina  €              0,25   €              0,25  

1.7.2.1.2 
een afschrift van de stukken behorende bij 
een raadsvergadering, per pagina  €              0,25   €              0,25  

1.7.2.2 
tot het afsluiten van een abonnement voor 
een kalenderjaar:    

1.7.2.2.1 
op de verslagen van de 
raadsvergaderingen, inclusief portokosten  €            41,70   €            41,95  

1.7.2.2.2 
op de stukken behorende bij de 
raadsvergaderingen, inclusief portokosten  €            41,70   €            41,95  

1.7.2.2.3 
op de agenda van de raadsvergaderingen, 
inclusief portokosten  €            10,50   €            10,55  

1.7.3 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:    

1.7.3.1 tot het verstrekken van:    

1.7.3.1.1 
een afschrift van het verslag van een 
vergadering, per pagina  €              0,25   €              0,25  

1.7.3.1.2 
een afschrift van de stukken behorende bij 
een vergadering, per pagina  €              0,25   €              0,25  

1.7.3.2 
tot het afsluiten van een abonnement voor 
een kalenderjaar:    

1.7.3.2.1 
op verslagen van een vergadering(en) 
(inclusief agenda), inclusief portokosten  €            11,55  €            11,60 

1.7.3.2.2 
op de stukken behorende bij een 
vergadering, inclusief portokosten  €            41,70   €            41,95  

1.7.4 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van:    

1.7.4.1 
een afschrift van de Algemene Politie 
Verordening (inclusief de geldende 
wijzigingsverordeningen)  €            12,40  €            12,45 

1.7.4.2 
een afschrift van de Bouwverordening 
(inclusief de geldende 
wijzigingsverordeningen)  €            85,35  €            85,85 
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1.7.4.3 

een afschrift van een andere dan de onder 
1.7.4.1 en 1.7.4.2 genoemde 
verordeningen, inclusief de geldende 
wijzigingsverordeningen  €            12,40  €            12,45 

1.7.5 

Voor het op verzoek toezenden van 
stukken en afschriften als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd 
met de portokosten conform het geldende 
tarief van PostNL, behoudens indien bij het 
tarief is vermeld dat het bedrag daarvan 
inclusief portokosten is. 

    

        

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.8.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

1.8.1.1 

tot het verstrekken van een fotokopie van 
een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, 
wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan 
of stadsvernieuwingsplan:    

1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde  €              0,25   €              0,25  

1.8.1.1.2 in formaat A3, per bladzijde  €              0,50   €              0,50  

1.8.1.2 

tot het verstrekken van een lichtdruk van 
een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, 
wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan 
of stadsvernieuwingsplan, per stuk  €            17,55   €            17,65  

  vermeerderd met  €              2,45   €              2,45  

  
voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van 
de kaart, tekening of lichtdruk het A1 
formaat (84x59cm) te boven gaat.    

1.8.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een afschrift van of 
uittreksel uit:    

1.8.2.1 

de gemeentelijke basisregistratie adressen 
of de gemeentelijke basisregistratie 
gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen, 
per adres respectievelijk per gebouw  €            10,40  €            10,45 

1.8.2.2 
de legger bedoeld in artikel 27 van de 
Wegenwet  €            20,05  €            20,15 

1.8.2.3 
de inschrijving in het register bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 
1988, per inschrijving  €            10,40   €            10,45  
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1.8.2.4 
het openbare register van beschermde 
monumenten bedoeld in artikel 20 van de 
Monumentenwet 1988, per monument  €            10,40   €            10,45  

1.8.2.5 

het gemeentelijke beperkingenregister of 
de gemeentelijke beperkingenregistratie, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen, dan wel tot het verstrekken 
van een aan die registratie ontleende 
verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onder c, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen 

 €            10,40   €            10,45  

1.8.3 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van kopieën van:    

1.8.3.1 
het gemeentelijke adressenbestand of 
delen daarvan, per adres  €            10,40   €            10,45  

1.8.3.2 
het gemeentelijke relatiebestand adres-
kadastraal perceel of delen daarvan, per 
gelegde relatie  €            10,40   €            10,45  

1.8.3.3 
het gemeentelijke 
adrescoördinatenbestand of delen daarvan, 
per adrescoördinaat  €            10,40   €            10,45  

        

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.9 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

1.9.1[7] 

tot het verkrijgen van een verklaring 
omtrent het gedrag van een natuurlijke 
persoon  €             30,05 €             30,05 

1.9.2 
tot het verkrijgen van een attestatie de vita 
(bewijs van in leven zijn)  €              7,80  €              7,55 

1.9.3 
tot het verkrijgen van een legalisatie van 
een handtekening of een foto en voor het 
waarmerken van bescheiden  €            10,40   €            10,45  

1.9.4 
tot het verkrijgen van een verklaring 
omtrent het bezit van het 
Nederlanderschap  €              7,80  €              7,55 

1.9.5 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot verlof tot uitstel 
van begrafenis of crematie  €              7,80  €              7,85 

1.9.6 
Het tarief bedraagt voor een laissez-passer 
voor lijken ten behoeve van het vervoer van 
een lijk naar het buitenland   €              7,80  €              7,85 

[7] Dit tarief is aan een wettelijk maximum gebonden.     
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Hoofdstuk 10 Gemeentearchief   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.10.1 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek 
doen van naspeuringen in de in het 
gemeentearchief berustende stukken, voor 
ieder daaraan besteed kwartier  €              16,50  €             17,20 

1.10.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van:     

1.10.2.1 
een afschrift of fotokopie van een in het 
gemeentearchief berustend stuk, A4 of 
kleiner, per pagina  €                0,25  €               0,25 

1.10.2.2 

Voor het op verzoek toezenden van 
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd 
met de portokosten conform het geldende 
tarief van PostNL.     

        

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.11 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

1.11.1 
van een huisvestingsvergunning als 
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de 
Huisvestingswet 2014 

n.v.t. €            97,00 

        

Hoofdstuk 12 Leegstandwet   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.12 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

1.12.1.1 

tot het verkrijgen van een vergunning tot 
tijdelijke verhuur van een leegstaande 
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, van de Leegstandwet  €          219,05  €          220,35 

1.12.1.2 

tot verlenging van een vergunning tot 
tijdelijke verhuur van een woonruimte als 
bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de 
Leegstandwet  €            73,00  €            73,40 

1.12.2 

Indien aanvragen als bedoeld in de 
subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 
gelijktijdig worden ingediend en 
woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals 
een flat, een school of een kantoor 
betreffen, worden de in die subonderdelen 
bedoelde leges slechts eenmaal geheven.   
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Hoofdstuk 13 Gereserveerd 

          

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.14 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

1.14.1 
voor een ontheffing in het kader van de 
Winkeltijdenverordening 2013  €          112,50  €          113,15 

1.14.2 
tot het verlenen van toestemming om een in 
onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing over 
te dragen aan een ander  €          112,50  €          113,15 

1.14.3 
tot het intrekken of wijzigen van een in 
onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing  €          112,50  €          113,15 

        

Hoofdstuk 15 Kansspelen [8]  Tarieven 2015 Tarieven 2016 

1.15.1[7] 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een aanwezigheidsvergunning als 
bedoeld in artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen:     

1.15.1.1 
voor een periode van twaalf maanden voor 
één kansspelautomaat  €              56,50   €            56,50  

1.15.1.2 

voor een periode van twaalf maanden voor 
twee of meer kansspelautomaten, voor de 
eerste kansspelautomaat  €              56,50   €            56,50  

en voor iedere volgende kansspelautomaat  €              34,00   €            34,00  

1.15.1.3 
voor één speelautomaat, welke vergunning 
geldt voor een periode van langer dan vier 
jaar of voor onbepaalde tijd  €            226,50   €          226,50  

1.15.1.4 

voor twee of meer kansspelautomaten, 
welke vergunning geldt voor een periode 
van langer dan vier jaar of voor onbepaalde 
tijd, voor de eerste kansspelautomaat  €            226,50   €          226,50  

en voor iedere volgende kansspelautomaat  €            136,00   €          136,00  

1.15.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 3 
van de Wet op de kansspelen 
(loterijvergunning)  €            149,25   €          150,15  

[8] Deze tarieven zijn aan een wettelijk maximum gebonden, afgezien van de loterijvergunning. 
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Hoofdstuk 16 Telecommunicatie   Tarieven 2015 Tarieven 2016 

1.16.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een melding in verband met het 
verkrijgen van instemming omtrent plaats, 
tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, 
eerste lid, van de Telecommunicatiewet  €          150,70  €          151,00 

1.16.1.1 Het in 1.16.1 genoemde bedrag wordt    

1.16.1.1.1 
voor een tracé van maximaal 100 meter 
verhoogd met  €          100,00   €          100,00  

1.16.1.1.2 
voor een tracé van 100 meter tot 1.000 
meter verhoogd met  €          300,00   €          300,00  

1.16.1.1.3 
voor een tracé van 1.000 meter tot 2.500 
meter verhoogd met  €          547,65   €          547,65  

1.16.1.1.4 
voor een tracé van 2.500 meter tot 5.000 
meter verhoogd met  €          735,50   €          735,50  

1.16.1.1.5 
voor een tracé van 5.000 meter en meer 
verhoogd met   €          977,90   €          977,90  

1.16.1.1.6 

indien met betrekking tot een melding 
overleg moet plaatsvinden tussen 
gemeente, andere beheerders van 
openbare grond en de aanbieder van het 
netwerk, verhoogd met  €          250,15   €          250,15  

1.16.1.1.7 

indien de melder verzoekt om een 
inhoudelijke afstemming bij de beoordeling 
van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 
van de Telecommunicatiewet, verhoogd 
met  €          250,15   €          250,15  

1.16.2 

indien met betrekking tot een melding 
onderzoek naar de status van de kabel 
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van 
de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de melding aan de melder 
meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

    

1.16.3 

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.2 
is uitgebracht, wordt een melding in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag 
na de dag waarop de begroting aan de 
melder ter kennis is gebracht, tenzij de 
melding voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 
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Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

1.17 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor: 

    

1.17.1 
een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990  €            76,10  €            76,55 

1.17.2 
een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van 
de Regeling voertuigen  €            76,10  €            76,55 

1.17.3.1 

een gehandicaptenparkeerkaart als 
bedoeld in artikel 49 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer met medisch advies  €            92,40  €            92,40 

1.17.3.2 

een gehandicaptenparkeerkaart als 
bedoeld in artikel 49 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer zonder medisch advies n.v.t. €            73,50 

1.17.3.3 

een second opinion door de GGD ter zake 
van een aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer  n.v.t. 

Het tarief wat 
door de GGD 
in rekening 
wordt gebracht 

1.17.4 
een vergunning voor een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats  €          136,85  €          60,00 

1.17.5 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag    

1.17.5.1 
voor het aanleggen of verplaatsen van een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats  €          379,25   €          250,00  

1.17.5.2 
voor het vervangen van het onderbord 
(kenteken) van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats  €            81,30  €            16,20 

1.17.6 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van:     

1.17.6.1 

een ontheffing om gevaarlijke stoffen buiten 
de aangewezen wegen of weggedeelten te 
transporteren, ingevolge artikel 22 Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen   €          225,45  €          226,80 

1.17.6.2 
een verlenging van een eerder verleende 
ontheffing als bedoeld in rubriek 1.17.6.1   €            74,95  €            75,40 
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Hoofdstuk 18 Diversen   Tarieven 2015 Tarieven 2016 

1.18.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

1.18.1.1 
tot het verkrijgen van een vergunning 
teneinde te mogen vissen in wateren die bij 
de gemeente in eigendom of beheer zijn  €              7,80  €              7,85 

1.18.1.2 

tot het verkrijgen van een ontheffing 
ingevolge artikel 4:6, tweede lid, van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(geluidhinder)   €          167,40  €          168,40 

1.18.1.3 

tot het verkrijgen van een ontheffing 
ingevolge artikel 4:18, tweede lid, van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(recreatief nachtverblijf buiten 
kampeerterrein)   €          167,40  €          168,40 

1.18.1.4 

tot het verkrijgen van een vergunning voor 
de plaatsing op gemeentegrond van 
driehoeksborden met aankondigingen van 
tijdelijke activiteiten  €            76,25  €            76,70 

1.18.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van:   

1.18.2.1 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor 
zover daarvoor niet elders in deze tabel of 
in een andere wettelijke regeling een tarief 
is opgenomen, per pagina A4-formaat 

 €              0,50  €              0,50 

1.18.2.2 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van 
stukken, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen:    

1.18.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat  €              0,25  €              0,25 

1.18.2.2.2 per pagina op papier van A3-formaat  €              0,50  €              0,50 

1.18.2.3 

kopieën van kaarten, tekeningen en 
lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in 
de onderdelen 1.18.2.1 en 1.18.2.2 
genoemde stukken, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, 
per kaart, tekening of lichtdruk 

 €            17,55  €            17,65 

vermeerderd met  €              2,45  €              2,45 

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van 
de kaart, tekening of lichtdruk het A1 
formaat (84x59cm) te boven gaat;     

1.18.2.4 

een beschikking op aanvraag, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen  €            74,95  €            75,40 
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1.18.2.5 

stukken of uittreksels, welke op aanvraag 
van de aanvrager moeten worden 
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders 
in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen, per 
pagina  €            10,40  €            10,45 

1.18.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het in 
exploitatie nemen van een kindercentrum, 
gastouderbureau of voorziening voor 
gastouderopvang:    

1.18.3.1 
Voor kindercentra, gastouderbureau of 
gastouders waarvoor een onderzoek door 
de GGD benodigd is 

  
 

€          237,00  €          237,00   

1.18.4 

Voor de behandeling van een verklaring 
van optie of een verzoek tot naturalisatie 
als bedoeld in artikel 1 van het Besluit 
optie- en naturalisatiegelden 2002, zijn van 
toepassing de tarieven zoals die zijn 
opgenomen in het Besluit optie- en 
naturalisatiegelden 2002. 

    

1.18.5[9] 

Het tarief voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om tegemoetkoming van 
schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet 
ruimtelijke ordening (planschade) bedraagt  €            500,00   €          500,00  

[9] Dit tarief  is wettelijk begrensd (artikel 6.4, derde lid, Wet ruimtelijke ordening). Het tarief is gesteld op het wettelijke 
maximum. 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  

2.1.1 
Voor de toepassing van deze titel wordt 
verstaan onder:     

2.1.1.1 
Gebruiksoppervlakte: De 
gebruiksoppervlakte berekend volgens de 
norm NEN 2580.     

2.1.1.2 
Wabo: Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht     

2.1.2 

In deze titel voorkomende begrippen die in 
de Wabo zijn omschreven, hebben 
dezelfde betekenis als bij of krachtens de 
Wabo bedoeld.     

2.1.3 

In deze titel voorkomende begrippen die 
niet nader in de Wabo zijn omschreven en 
die betrekking hebben op activiteiten 
waarvoor het toetsingskader in een ander 
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 
dezelfde betekenis als in dat wettelijk 
voorschrift bedoeld. 

    

        

Hoofdstuk 2  Aanvraag 
vooroverleg/conceptaanvraag   Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:     

2.2.1 

om vooroverleg in verband met het 
verkrijgen van een indicatie of een 
voorgenomen project in het kader van de 
Wabo vergunbaar is  €          238,45  €          239,85 

2.2.2 

om beoordeling van een conceptaanvraag 
om een omgevingsvergunning: 20% 20% 

van de leges zoals deze bij een 
daadwerkelijke aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het project 
zouden worden vastgesteld.     
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

2.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project: de 
som van de verschuldigde leges voor de 
verschillende activiteiten of handelingen 
waaruit het project geheel of gedeeltelijk 
bestaat en waarop de aanvraag betrekking 
heeft en de verschuldigde leges voor de 
extra toetsen die in verband met de 
aanvraag moeten worden uitgevoerd, 
berekend naar de tarieven en 
overeenkomstig het bepaalde in dit 
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In 
afwijking van de vorige volzin kan ook per 
activiteit, handeling of andere grondslag 
een legesbedrag worden gevorderd.     

        

2.3.1 Bouwactiviteiten   

2.3.1.1 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief inclusief welstand:     

  
per gebruiksoppervlakte (GO) berekend 
volgens de norm NEN 2580:                                         

2.3.1.2 

de som van het aantal m2 GO per 
gebruikersfunctie vermenigvuldigd met het  
in onderdeel 2.3.1.3.1 tot en met 2.3.1.13 
genoemde tarief per m2 GO, met een 
minimumbedrag van:  €          531,75   €          531,75  

2.3.1.3 
In afwijking van hetgeen is bepaald in art. 
2.3.1.2 bedraagt het minimumtarief voor de 
grondgebonden woningen  €          151,50   €          151,50  

2.3.1.3.1 
Grondgebonden woningen met inbegrip 
van de erfafscheiding per m2 GO  €            42,60   €            42,60  

2.3.1.3.2 
woningen in woongebouw (appartement, 
flatwoning) per m2 GO:   €            32,50   €            32,50  

2.3.1.3.3 woonwagen: per stuk   €          811,90   €          811,90  

2.3.1.3.4 bijeenkomstfunctie per m2 GO:   €            32,50   €            32,50  

2.3.1.3.5 gezondheidsfunctie per m2 GO:   €            32,50   €            32,50  

2.3.1.3.6 industriefunctie per m2 GO:      

2.3.1.3.6.1 voor de eerste 500 m2  €            32,50   €            32,50  

2.3.1.3.6.2 voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2  €            10,30   €            10,30  

2.3.1.3.7 kantoorfunctie per m2 GO:   €            40,60   €            40,60  

2.3.1.3.8 logiesfunctie per m2 GO:   €            32,50   €            32,50  

2.3.1.3.9 onderwijsfunctie per m2 GO:   €            32,52   €            32,50  

2.3.1.3.10 sportfunctie per m2 GO:   €            19,35   €            19,35  
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2.3.1.3.11 winkelfunctie per m2 GO:      

2.3.1.3.11.1 voor de eerste 500 m2  €            32,50   €            32,50  

2.3.1.3.11.2 voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2 
 €            12,30   €            12,30  

2.3.1.3.12 overige gebruiksfunctie per m2 GO:      

2.3.1.3.12.1 voor de eerste 500 m2  €            22,80   €            22,80  

2.3.1.3.12.2 voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2 
 €              8,85   €              8,85  

2.3.1.3.13 

voor een bouwwerk geen gebouw zijnde 
alsmede kunstwerken en reclame uitingen 
waarbij sprake is van een geringe wijziging 
van het aantal m2   €          531,75   €          531,75  

2.3.1.3.14 

In afwijking van hetgeen hiervoor is 
bepaald in de artikelen 2.3.1.3.1 tot en met 
2.3.1.3.12 is het maximum legesbedrag  
voor de bouwactiviteit gesteld op: 

n.v.t. €    200.000,00 

2.3.1.3.15 

In afwijking van rubriek 2.3.1.3.1 tot en met 
2.3.1.3.13 geldt voor de bestaande 
gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteit 
betrekking op heeft, een tarief van 25% 
van de in de genoemde rubrieken 
vermelde tarieven, mits de uitwendige 
scheidingsconstructies niet worden 
gewijzigd. 

    

  

  Extra welstandstoets 

2.3.1.4 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich 
tijdens de beoordeling van de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen 
voordoen in het bouwplan en daarvoor een 
nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:     

2.3.1.4.1 
indien van toepassing is rubriek 2.3.1.3.1, 
2.3.1.3.2, 2.3.1.3.3, 2.3.1.3.10, 2.3.1.3.12 
of 2.3.1.3.13.  €            74,65  €            75,10 

2.3.1.4.2 
indien van toepassing is rubriek 2.3.1.3.4, 
2.3.1.3.5, 2.3.1.3.6, 2.3.1.3.7, 2.3.1.3.8, 
2.3.1.3.9, 2.3.1.3.11  €          223,95  €          225,25 

2.3.1.4.3 
indien het betreft een grootschalig 
utiliteitsbouwwerk voorzien van meerdere 
gebruiksfuncties  €          511,90  €          514,95 
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  Verplicht advies agrarische commissie     

2.3.1.5 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 
krachtens wettelijk voorschrift voor de in 
dat onderdeel bedoelde aanvraag een 
advies van de agrarische commissie nodig 
is en wordt beoordeeld: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     

        

  Achteraf ingediende aanvraag 

2.3.1.6 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na aanvang of gereedkomen van 
de bouwactiviteit:   €            77,90 €            78,35 

  
    Beoordeling aanvullende gegevens 

2.3.1.7 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van aanvullende 
gegevens die worden ingediend nadat de 
in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in 
behandeling is genomen:  €          223,95  €          225,25 

  
    Aanlegactiviteiten 

2.3.2 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: €       1.416,15  €       1.424,65 
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Planologisch strijdig gebruik waarbij 
tevens sprake is van een bouwactiviteit 

    

2.3.3 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, van de Wabo, en 
tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de Wabo, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in onderdeel 
2.3.1:     

2.3.3.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking):  €          500,00  €          450,00 

2.3.3.2.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking), waarvan de 
gebruiksoppervlakte van het object waar 
het betrekking op heeft niet meer dan 200 
m2 bedraagt:  €          500,00  €          475,00 

2.3.3.2.2 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking), wat 
gepaard gaat met een functiewijziging en 
waarvan de gebruiksoppervlakte van het 
object waar het betrekking op heeft meer 
dan 200 m2 bedraagt:  €       1.600,00  €       1.640,00 

2.3.3.3 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking):  €       2.800,00  €       2.400,00 

2.3.3.4 
indien artikel 4 lid 11 Bor, wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking):  €          500,00  €          475,00 

2.3.3.5 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van 
de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan):  €       1.202,70  €       1.209,90 

2.3.3.6 

indien de aanvraag een project van 
provinciaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving): 

 €       2.800,00  €       2.400,00 

2.3.3.7 

indien de aanvraag een project van 
nationaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van nationale regelgeving): 

 €       2.800,00  €       2.400,00 
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2.3.3.8 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van 
de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit):  €          591,65  €       595,20 

        

  

Planologisch strijdig gebruik waarbij 
geen sprake is van een bouwactiviteit 

    

2.3.4 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet 
tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 

    

2.3.4.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking):  €          500,00  €          450,00 

2.3.4.2.1 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking), waarvan de 
gebruiksoppervlakte van het object waar 
het betrekking op heeft niet meer dan 200 
m2 bedraagt:  €          500,00  €          475,00 

2.3.4.2.2 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking), wat 
gepaard gaat met een functiewijziging en 
waarvan de gebruiksoppervlakte van het 
object waar het betrekking op heeft meer 
dan 200 m2 bedraagt: 

 €       1.600,00  €       1.640,00 

2.3.4.3 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking):  €       2.800,00  €       2.400,00 

2.3.4.4 
indien artikel 4 lid 11 Bor wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking)  €          500,00  €          475,00 

2.3.4.5 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van 
de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan):  €       1.202,70  €       1.209,90 

2.3.4.6 

indien de aanvraag een project van 
provinciaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving): 

 €       2.800,00  €       2.400,00 
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2.3.4.7 

indien de aanvraag een project van 
nationaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van nationale regelgeving): 

 €       2.800,00   €       2.400,00 

2.3.4.8 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van 
de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit):  €          591,65  €           595,20 

  
  

  
  

  
  

  

In gebruik nemen of gebruiken 
bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid      

2.3.5 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt 
het tarief:  €          254,35  €          255,85 

2.3.5.1 
Per m2, waarbij de netto-vloeroppervlakte 
wordt bepaald volgens de NEN-norm 2580, 
vermeerderd    

2.3.5.1.1 
voor de netto-vloeroppervlakte tussen 0 m2 
en 1500 m2 met  €              2,30  €              2,30 

2.3.5.1.2 
voor de netto-vloeroppervlakte tussen 1501 
m2 en 5000 m2 met  €              1,35  €              1,35 

2.3.5.1.3 
en voor de netto-vloeroppervlakte 
uitgaande boven 5000 m2 met  €              0,50  €              0,50 
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Activiteiten met betrekking tot 
monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten    

2.3.6 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een activiteit met betrekking tot een 
beschermd monument als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de 
Wabo, of op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de 
Wabo met betrekking tot een krachtens de 
erfgoedverordening van de gemeente 
Leiderdorp aangewezen monument, 
waarvoor op grond van die 
erfgoedverordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:     

2.3.6.1 
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of 
in enig opzicht wijzigen van een 
monument:  €          113,85  €          114,50 

2.3.6.2 

voor het herstellen, gebruiken of laten 
gebruiken van een monument op een wijze 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht:  €          113,85  €          114,50 

2.3.6.3 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het slopen van een bouwwerk in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de 
Wabo, op het slopen van een bouwwerk in 
een aangewezen stads- of dorpsgezicht, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, 
van de Wabo, waarvoor op grond van de 
erfgoedverordening Leiderdorp een 
vergunning of ontheffing is vereist, 
bedraagt het tarief:  €          113,85  €          114,50 

        

  
Sloopactiviteiten anders dan bij 
monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht   

2.3.7 

Indien de aanvraag tot het verlenen van 
een  omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het slopen van een bouwwerk in 
gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of 
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de 
Wabo, bedraagt het tarief  €          504,95  €          507,95 
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  Aanleggen of veranderen weg 

2.3.8 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het aanleggen van een weg of verandering 
brengen in de wijze van aanleg van een 
weg waarvoor op grond van een bepaling 
in een provinciale verordening of artikel 
2:11 van de Algemene plaatselijke 
verordening Leiderdorp een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 
2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de 
Wabo:  €          492,15  €          495,10 

  
    Uitweg/inrit 

2.3.9 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het maken, hebben, veranderen of 
veranderen van het gebruik van een uitweg 
waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 2:12 van 
de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 
onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:  €          397,90  €          350,00 

 

  Kappen 

2.3.10 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het vellen of doen vellen van houtopstand, 
waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of artikel 5, eerste 
lid, van de Verordening op de beplantingen 
in Leiderdorp 2009 een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de 
Wabo, bedraagt het tarief:     

2.3.10.1 
per boom (met een maximum van  
€ 360,00)  €            42,90  €            60,00 

2.3.10.2 per andere houtopstand  €          389,65  €          360,00 

        



 28 

 

  Opslag van roerende zaken 

2.3.11 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
de opslag van roerende zaken in een 
bepaald gedeelte van de provincie of de 
gemeente, waarvoor op grond van een 
bepaling in een provinciale verordening of 
van de Algemene Plaatselijke Verordening 
een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedraagt het tarief:     

2.3.11.1 
indien de activiteit bestaat uit het daar 
opslaan van roerende zaken, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:  €          311,70  €          350,00 

2.3.11.2 

indien de activiteit bestaat uit het als 
eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker 
van een onroerende zaak toestaan of 
gedogen dat daar roerende zaken worden 
opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, onder k, van de Wabo:  €          311,70  €          350,00 

  
  

  
Projecten of handelingen in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998 

    

2.3.12.1 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handelingen in een beschermd 
natuurgebied die schadelijk kunnen zijn 
voor het natuurschoon, de 
natuurwetenschappelijke betekenis of voor 
de dieren of planten, als bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het 
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     
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2.3.12.2 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het realiseren van projecten of andere 
handelingen met gevolgen voor habitats en 
soorten in een door de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aangewezen gebied als bedoeld in artikel 
19d, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het 
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     

 
 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 

 2.3.13.1 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
een handeling waarvoor op grond van 
artikel 75, derde lid, van de Flora- en 
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het 
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     

2.3.13.2 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek 
beschikbaar stellen van de gevraagde 
informatie uit het natuurmeetnet in de 
gewenste vorm, voor ieder daaraan 
besteed kwartier om tot beschikbaar 
stelling over te gaan  
 n.v.t. €          16,20 
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  Andere activiteiten 

2.3.14 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
het verrichten van een andere activiteit of 
handeling dan in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en 
die activiteit of handeling:     

2.3.14.1 

behoort tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie activiteiten 
die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: het bedrag van de voorafgaand 
aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning 
aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het 
college van burgemeester en wethouders is 
opgesteld. Indien een begroting als 
bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter 
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor 
deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken.     

2.3.14.2 

behoort tot een bij provinciale verordening, 
gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed 
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als 
bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

€            78,25  €            78,70 



 31 

2.3.14.2.1 

als het een gemeentelijke verordening 
betreft: het bedrag dat op grond van deze 
tarieventabel voor de betreffende 
vergunning of ontheffing verschuldigd is als 
de activiteit zou worden uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning. Als de activiteit in 
geen enkel geval kan worden uitgevoerd 
zonder omgevingsvergunning bedraagt het 
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag 
om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     

2.3.14.2.2 

als het een provinciale of 
waterschapsverordening betreft: het bedrag 
van de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.     

 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen 

  

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning op verzoek in twee 
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, 
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:     

2.3.15.1 

voor het in behandeling nemen van de 
aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de eerste fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten 
waarop de aanvraag voor de eerste fase 
betrekking heeft; 

    



 32 

2.3.15.2 

voor het in behandeling nemen van de 
aanvraag voor een beschikking met 
betrekking tot de tweede fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de 
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten 
waarop de aanvraag voor de tweede fase 
betrekking heeft. 

    

        

  Beoordeling bodemrapport 

2.3.16 

Onverminderd het bepaalde in de 
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien krachtens 
wettelijk voorschrift voor de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag een 
bodemrapport wordt beoordeeld:     

2.3.16.1 

voor de beoordeling van een milieukundig 
bodemrapport: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen 
van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

2.3.16.2 

voor de beoordeling van een archeologisch 
bodemrapport: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen 
van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
Indien een begroting als bedoeld in de 
eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de 
vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

  
  
 
     



 33 

  Advies 

2.3.17.1 

Onverminderd het bepaalde in de 
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 
wettelijk voorschrift aangewezen 
bestuursorgaan of andere instantie advies 
moet uitbrengen over de aanvraag of het 
ontwerp van de beschikking op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning: 
het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om 
een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 
een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

    

2.3.17.2 

Indien een begroting als bedoeld in 
2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag 
in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting 
aan de aanvrager ter kennis is gebracht, 
tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

 
 

  Verklaring van geen bedenkingen 

2.3.18 

Onverminderd het bepaalde in de 
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 
wet of algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bestuursorgaan een 
verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven voordat de omgevingsvergunning 
kan worden verleend, als bedoeld in artikel 
2.27, eerste lid, van de Wabo:      

2.3.18.1 

indien de gemeenteraad een verklaring 
van geen bedenkingen moet afgeven: het 
bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om 
een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld.     
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2.3.18.2 

indien een ander bestuursorgaan een 
verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: het bedrag van de voorafgaand 
aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning 
aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het 
college van burgemeester en wethouders 
is opgesteld.     

2.3.18.3 

Indien een begroting als bedoeld in 
2.3.18.1 of 2.3.18.2 is uitgebracht, wordt 
een aanvraag in behandeling genomen op 
de vijfde werkdag na de dag waarop de 
begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

        
 

Hoofdstuk 4 Vermindering Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.4.1 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning is voorafgegaan om 
een aanvraag vooroverleg of een aanvraag 
om beoordeling van een conceptaanvraag 
als bedoeld in Hoofdstuk 2, waarop de 
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, 
worden de ter zake van het vooroverleg of 
de beoordeling van de conceptaanvraag 
geheven leges in mindering gebracht op 
de leges voor het in behandeling nemen 
van de aanvraag om de 
omgevingsvergunning bedoeld in 
Hoofdstuk 3.     

2.4.2 

Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 
meer dan vijf activiteiten, bestaat 
aanspraak op vermindering van leges, met 
uitzondering van het legesdeel in verband 
met adviezen of verklaringen van geen 
bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 
2.3.17.1 en 2.3.17.2 en 2.3.18. De 
vermindering bedraagt: 

    

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 2% 2% 

  
van de voor die activiteiten verschuldigde 
leges;     

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 3% 3% 

  
van de voor die activiteiten verschuldigde 
leges;     

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 5% 5% 

  
van de voor die activiteiten verschuldigde 
leges.    
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Hoofdstuk 5 Teruggaaf Tarieven 2015 Tarieven 2016 

  

Teruggaaf als gevolg van intrekking 
aanvraag omgevingsvergunning voor  
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en de 
planologische afwijking:     

2.5.1 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten en 
planologische afwijking, als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 
en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in 
behandeling is genomen door de 
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf 
van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt: 

    

2.5.1.1 

indien de aanvraag wordt ingetrokken 
binnen een termijn van 2 weken na het in 
behandeling nemen ervan 70% 70% 

van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde 
leges;    

2.5.1.2 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 
weken en binnen 4 weken na het in 
behandeling nemen ervan 60% 60% 

van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde 
leges;    

2.5.1.3 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 
weken na het in behandeling nemen ervan 50% 50% 

van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde 
leges.     

2.5.2 

Teruggaaf als gevolg van intrekking 
verleende omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en de 
planologische afwijking.     
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2.5.2.1 

Als de gemeente een verleende 
omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in 
de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges, mits 
deze aanvraag is ingediend binnen 1 
maand na verlening van de vergunning en 
van de vergunning geen gebruik is 
gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 

50% 50% 

van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde 
leges.    

2.5.3 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van 
een omgevingsvergunning voor bouw-, 
aanleg- planologische afwijking of 
sloopactiviteiten    

2.5.3.1 

Als de gemeente een 
omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, 
aanleg-, planologische afwijking of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 
of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De 
teruggaaf bedraagt: 

50% 50% 

van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde 
leges.     

2.5.3.2 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 
2.5.3.1 wordt mede verstaan een 
vernietiging van de beschikking waarbij de 
vergunning is verleend bij rechterlijke 
uitspraak.     

2.5.4 
Geen teruggaaf legesdeel advies of 
verklaring van geen bedenkingen     

2.5.4.1 
Van de leges verschuldigd op grond van 
de onderdelen 2.3.17.1 en 2.317.2 en 
2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.     
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Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag 
omgevingsvergunning 

Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.6 

Voor het buiten behandeling stellen van 
een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg-, of sloopactiviteiten en de 
planologische afwijking als bedoeld in de 
onderdelen  2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 
en 2.3.7 is de aanvrager leges 
verschuldigd, nadat de aanvrager in de 
gelegenheid is gesteld om de aanvraag 
aan te vullen conform art. 4:5 Awb.     

2.6.1 

Indien de aanvraag buiten behandeling 
wordt gesteld, bedraagt het tarief 50% van 
de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges 
met een minimum van € 75,00 en een 
maximum van € 250,00.     

        

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning  Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.7 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot gehele of 
gedeeltelijke intrekking van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 2.33, tweede lid, onder b van de 
Wabo, tenzij onderdeel 2.5,2, van 
toepassing is  €          558,90  €          562,25 

        

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als 
gevolg van wijziging project 

Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.8 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot wijziging van 
een omgevingsvergunning als gevolg van 
een, naar de omstandigheden beoordeeld, 
geringe wijziging in het project:  €          272,60  €          274,20 
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Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder 
activiteiten 

Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.9.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening  €       2.466,05  €       2.200,00 

2.9.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het wijzigen 
van een bestemmingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet 
ruimtelijke ordening  €       1.233,00  €       1.100,00 

        

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde 
beschikking 

Tarieven 2015 Tarieven 2016 

2.10 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een andere, 
in deze titel niet benoemde beschikking:  €          143,50  €          129,55 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca   Tarieven 2015  Tarieven 2016 

3.1.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet  €          389,95   €          392,25  

3.1.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een melding als bedoeld in 
artikel 30 van de Drank- en Horecawet  €            58,45   €            58,85  

3.1.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een wijziging als bedoeld in 
artikel 30a lid 2 van de Drank- en 
Horecawet  €            58,45  €            58,85 

3.1.4 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 
van de Drank- en Horecawet  €            53,75   €            54,05  

3.1.5 
Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van 
een vergunning ingevolge artikel 2:28 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening  €          194,15   €          195,30  

  
  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten   Tarieven 2015 Tarieven 2016 

3.2.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een 
vergunning voor het organiseren van een 
evenement als bedoeld in artikel 2:24 van 
de Algemene plaatselijke verordening 
(evenementenvergunning), indien het 
betreft: 

    

3.2.1.1 
B- evenement, zie artikel 2:25 lid 3, sub b 
van de Algemene plaatselijke verordening  €          542,50  €          350,00 

3.2.1.2 
C- evenement, zie artikel 2:25 lid 3, sub c 
van de Algemene plaatselijke verordening  €          925,00  €          725,00 

        

Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten Tarieven 2015 Tarieven 2016 

3.3 
Het recht bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:    

3.3.1 

voor een vergunning voor het innemen van 
een standplaats voor de verkoop van 
goederen als bedoeld in artikel 5:18 of 5:19 
van de Algemene plaatselijke verordening    

3.3.1.1 Voor één dag  €            38,50  €            38,70 

3.3.1.2 gedurende één dag in de week per jaar  €          100,00   €          100,60  

3.3.1.3 gedurende twee dagen in de week per jaar  €          125,00   €          125,75  

3.3.1.4 
gedurende drie of meer dagen per week 
per jaar  €          150,00   €          150,90  
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3.3.1.4.1 

van een vergunning als bedoeld in artikel 
5:15, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (ventvergunning) 
voor één dag  €            38,50  €            38,70 

3.3.1.4.2 

van een vergunning als bedoeld in artikel 
5:15, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (ventvergunning) 
niet zijnde één dag  €            58,00  €            58,35 

3.3.1.5.1 

van een vergunning als bedoeld in artikel 
5:13, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening 
(collectevergunning) voor één dag  €            38,50  €            38,70 

3.3.1.5.2 

van een vergunning als bedoeld in artikel 
5:13, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening 
(collectevergunning) niet zijnde één dag  €            58,00  €            58,35 

3.3.1.6 

van een vergunning als bedoeld in artikel 
2:72 van de Algemene plaatselijke 
verordening (aanwezigheid en verkoop van 
vuurwerk)  €          303,00  €          304,80 

        

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven  Tarieven 2015 Tarieven 2016 

3.4 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om:    

3.4.1 

een exploitatievergunning of wijziging van 
een exploitatievergunning als bedoeld in 
artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening, anders dan een 
wijziging bedoeld in onderdeel 3.4.2:    

3.4.1.1 voor een seksinrichting  €       1.361,70   €       1.369,85  

3.4.1.2 voor een escortbedrijf  €          580,60   €          584,05  

3.4.2 

wijziging van een exploitatievergunning in 
verband met uitsluitend een wijziging van 
het beheer in een seksinrichting of 
escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, 
tweede lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening:    

3.4.2.1 voor een seksinrichting  €          149,25  €          150,15 

3.4.2.2 voor een escortbedrijf  €          149,25  €          150,15 

        

Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014 Tarieven 2015 Tarieven 2016 

 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag:   

 

van een vergunning voor het onttrekken 
van woonruimte aan de bestemming tot 
bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef 
en onder a, van de Huisvestingswet 2014  €          219,05  €          260,00 

 van een vergunning voor het samenvoegen  €          219,05  €          260,00 
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van woonruimte met andere woonruimte 
als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder 
b, van de Huisvestingswet 2014 

 

van een vergunning voor het omzetten van 
zelfstandige woonruimte in onzelfstandige 
woonruimte als bedoeld in artikel 21, 
aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 
2014  €          219,05  €          260,00 

 

van een vergunning voor het verbouwen 
van woonruimte tot twee of meer 
woonruimten als bedoeld in artikel 21, 
aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 
2014 n.v.t. €          260,00 

3.5 
van een splitsingsvergunning als bedoeld in 
artikel 22 van de Huisvestingswet 2014  €          262,60  €          260,00 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 2012  Tarieven 2015 Tarieven 2016 

3.6.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een gebruiksvergunning voor een 
inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
de Brandbeveiligingsverordening waarvoor 
geen omgevingsvergunning is vereist  €          335,90  €          337,90 

3.6.1.1 
vermeerderd voor iedere m2 van de 
gebruiksoppervlakte tot en met 1500 m2 
met  €              1,00   €              1,00  

3.6.1.2 
voor iedere m2 van de gebruiksoppervlakte 
uitgaande boven 1500 m2 tot en met 5000 
m2 met  €              0,60   €              0,60  

3.6.1.3 
en voor iedere m2 van de 
gebruiksoppervlakte uitgaande boven 5000 
m2 met  €              0,15  €              0,15 

3.6.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor het 
uitvoeren van een 
brandveiligheidsinspectie waarbij een 
brandveiligheidverklaring voor 
vergunningvrije bouwwerken wordt 
afgegeven 

 €          223,95  €          225,25 
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Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking 

Tarieven 2015 Tarieven 2016 

3.7 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een andere, 
in deze titel niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking  €          112,50  €          113,15 

 
   

 
   Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2015, nr. Z/15/020569/39664. 

 
 

   De griffier, 
   

 
   

 
   J.C. Zantingh 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 10 november 2015  

Onderwerp:      

7e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

 *Z0070974DDE* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel nr. Z/15/017151/42273; 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en het bepaalde in artikel 38 van de 

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland; 

 

b e s l u i t: 

In te stemmen met de 7e wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 december 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2015  raadsvoorstel     

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 10 november 2015  

Onderwerp:  7e wijziging 

gemeenschappelijke regeling 

Holland Rijnland 

 Aan de raad.  

 

 

*Z007098A09E* 
 

Beslispunten 

1. Instemmen met de 7e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. 
 

 

 

1 Inleiding 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 17 december 2014 opdracht 

gegeven de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor te bereiden. 

Op 24 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur de 7e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling vastgesteld.  

 

2 Beoogd effect 

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland per 1 januari 2016. 

 
3 Argumenten 

Artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat uw raad instemt met de 

gewijzigde Regeling.  Alvorens deze in werking kan treden moet 2/3 van de raden van 

Holland Rijnland hebben ingestemd. Er zijn geen redenen om instemming te onthouden. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voor de effectuering van deze wijziging is een positief wijzigingsbesluit van tweederde van 
de deelnemende raden van Holland Rijnland noodzakelijk. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De wijziging is besproken in de regiowerkgroep van 19 mei jl. en in de raad van 15 juni jl. 

ter voorbereiding op de AB vergadering Holland Rijnland van 24 juni 2015. 
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7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het presidium, 

de griffier,   de voorzitter, 

 

mevrouw J.C. Zantingh  W.N.A Joosten 

 

 
 
 
Bijlagen: Brief Holland Rijnland 7e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 26 
juni 2015. 


	Agenda Politiek Forum 151030
	Agenda Politiek Forum 151030 RIS

	4.Verordening BIZ Baanderij
	Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij RBS
	Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij RVS

	5.OBSG Begroting 2015 en jaarverslag 2014
	OBSG Leiderdorp Begroting 2015 en jaarverslag 2014 RBS
	OBSG Leiderdorp Begroting 2015 en jaarverslag 2014 RVS

	6.Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp
	Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp RBS
	Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp RVS

	7.Actualisering belastingverordeningen en tarieven 2016
	Actualisering belastingverordening Afval Reiniging en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Tarieventabel bij afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016
	Actualisering belastingverordening hondenbelasting en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Actualisering belastingverordening lijkbezorgingsrechten en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Tarieventabel bij lijkbezorgingsrechten 2016
	Actualisering belastingverordening marktgeld en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Tarieventabel bij marktgeld 2016
	Actualisering belastingverordening OZB en aanpassing tarieven 2016 RBS gewijzigde versie 151124
	Actualisering belastingverordening precariobelasting en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Tarieventabel bij precariobelasting 2016
	Actualisering belastingverordening rioolheffing en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Actualisering belastingverordening toeristenbelasting en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Actualisering belastingverordening Leges en aanpassing tarieven 2016 RBS
	Tarieventabel bij legesverordening 2016 gewijzigde versie 151126

	8.Holland Rijnlad 7e wijziging GR
	Holland Rijnland 7e wijziging GR RBS 151130
	Holland Rijnland 7e wijziging GR RVS 151130


