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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de OZB-tarieven voor niet-woningen met een half procent te verlagen en de opslag voor het 
Fonds Ondernennend Groningen te verhogen van 5,5% naar 6%; 

II. de nominale compensatie van 1,7% niet toe te passen op de begrafenisrechten en deze tarieven 
met 4,3% te verlagen; 

III. de leges omgevingsvergunning naast de nominale compensatie met 1,3% te verhogen; 
IV. het havengeld naast de nominale compensatie met 15% te verhogen; 
V. het marktgeld naast de nominale compensatie met 0,3% te verhogen; 
VI. de tarieven van de parkeervergunningen en de bezoekerspassen naast de nominale 

compensatie in vier jaarlijkse stappen van € 5,~ te verhogen met € 20,--; 
VII. het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting te verhogen van € 58, - naar € 59, - ; 
VIII. de heffing van het reinigingsrecht met ingang van 1 januari 2015 te beeindigen; 
IX. de in ontwerp overgelegde belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor 

het jaar 2015 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2015; 
X. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Deze tarievennota bevat de voorstellen voor de belastingtarieven 2015. Voor de gemeente stijgen de 
lonen en prijzen het volgende jaar met 1,7%. Daarom stellen wi j de raad voor om alle 
belastingtarieven met dit percentage te verhogen. Voorstellen voor een extra verhoging doen wij bij 
het havengeld, het marktgeld en de leges omgevingsvergunning. Bij de begrafenisrechten stellen wij 
een tariefverlaging voor. 

Twee jaar geleden is besloten de OZB met 0,5% te verhogen. Wij stellen voor om deze maatregel 
terug te draaien voor zover het de OZB-tarieven voor bedrijven betreft. Het opslagpercentage voor 
het Fonds Ondernemend Groningen kan in dat geval verhoogd worden van 5,5% naar 6%. 

In het coalitieakkoord Voor de verandering is afgesproken de dekkingsgraad van de tarieven te 
verhogen. Uitvloeisel hiervan zijn ons besluit tot verhoging van de (privaatrechtelijke) tarieven voor 
sport en het voorstel aan uw raad om de (publiekrechtelijke) tarieven voor parkeervergunningen en 
bezoekerspassen te verhogen. 

Voor de woonlasten (totaal van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) geldt dat zij licht stijgen, 
maar de stijging blijft binnen de marge van het coalitieakkoord. Daarin hebben we aangegeven dat 
de stijging van de woonlasten beperkt blijft tot maximaal de loon- en prijscompensatie (1,7% in 
2015). 

B&W-besluit d.d.: 30 September 2014 



Aanleiding en doel 

Dit voorstel heeft tot doel te komen tot vaststelling van de belastingtarieven voor 2015. 

Kader 

Gemeentewet 

Financiele Verordening gemeente Gronnigen 2013 

Argumenten en afwegingen 
Hieronder treft u onze tariefvoorstellen voor het jaar 2015 aan. In het eerste deel van dit voorstel staan 
we stil bij de effecten die de vernieuwde kostenverdeelsystematiek heeft op de kostentoerekening bij 
producten waarvoor we burgers en bedrijven een tarief in rekening brengen. Het tweede deel van dit 
voorstel heeft betrekking op de woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing). In het derde deel zijn 
de overige tariefvoorstellen opgenomen. 

1. Vernieuwde kostenverdeelsystematiek 
De afgelopen periode is gewerkt aan een vernieuwing van de kostenverdeelsystematiek. Als 
logisch gevolg van deze nieuwe verdeelsystematiek doen zich herverdeeleffecten voor en wijken de 
percentages kostendekkendheid van de tarieven in de begroting 2015 af van dekkingspercentages in 
de begroting 2014. 

De aanleiding voor de vernieuwing van de kostenverdeelsystematiek is tweeledig. In de eerste plaats 
zijn het de ambtelijke reorganisaties die een nieuw systeem van kostentoerekening noodzakelijk 
maken. In het oude dienstenmodel had iedere dienst een eigen methode van kostentoerekening met 
ook een eigen toerekening van overhead. Met de opheffing van de diensten en de decentrale directies 
middelen werken deze diensttoerekeningen niet meer. In de nieuwe structuur is er een SSC dat als 
centrale directie middelen voor de gehele gemeente werkt. Deze organisatiewijzigingen maken een 
nieuwe gemeentebrede kostenverdeelsystematiek noodzakelijk. Voor die vernieuwing is nog een 
tweede reden. Het tarievenonderzoek van Deloitte dat eerder dit jaar is uitgevoerd, wees uit dat de 
kostentoerekening aan getarifeerde producten op het punt van de transparantie verbetering behoefde. 
Met het nieuwe model voor de kostentoerekening is invulling gegeven aan deze aanbeveling. Het 
nieuwe model is in samenwerking met Deloitte ontwikkeld en is door ons college vastgesteld. 

De nieuwe kostenverdeelsystematiek leidt tot herverdeeleffecten en vooral bij 'kleine' tarieven als de 
leges Leegstandswet, leges Huisvestingswet en leges ligplaatsvergunning tot dekkingspercentages die 
afwijken van de percentages in de begroting 2014. Bijgevoegd is een overzicht van alle publiekrechte
lijke tarieven met het percentage kostendekking in 2014 en 2015. De verschillen in percentages zijn een 
gevolg van de veranderde systematiek (bijiage I). Wij willen hier op dit moment nog geen consequen-
ties aan verbinden door voorstellen tot tariefverlaging c.q. - verhoging te doen. Het is niet uitgesloten 
dat er in de komende tijd nog verfijningen nodig zijn in de kostenverdeelsystematiek waardoor het 
beeld nog wijzigt. Dat deze aanpassingen wellicht nog nodig zijn is inherent aan een complexe en in-
grijpende operatic die het opzetten van een nieuwe kostenverdeelsystematiek nu eenmaal is. Het is in 
onze ogen niet gewenst om nu tariefmaatregelen te nemen die het volgend jaar mogelijkerwijs weer 
teruggedraaid moeten worden. Schommelingen in het tarief willen wezoveel mogelijk voorkomen. 
Voor de begrafenisrechten maken we een uitzondering. Hier stellen we een tariefverlaging voor, om-
dat anders de rechtmatigheid (overschrijding van de wettelijke opbrengstnorm) in het gedrang komt 
Deze tariefverlaging willen we compenseren door een verhoging van de leges omgevingsvergunning. 
Verderop komen we hierop terug. 

Om het beeld compleet te maken hebben we ook een overzicht bijgevoegd van de producten waar
voor wij privaatrechtelijke tarieven hanteren (bijiage II). In dat overzicht zijn de baten en lasten en de 
mate van kostendekking in 2014 en 2015 weergegeven. Anders dan de publiekrechtelijke tarieven 
worden de privaatrechtelijke tarieven vastgesteld door ons college dan wel (krachtens mandaat) door 
een organisatieonderdeel. 

Afgehandeld en naar archlef Paraaf Datum 



2. Verhoging dekkingsgraad tarieven 

Ons college wil op basis van het coalitieakkoord Voor de verandering de dekkingsgraad van de tarie
ven verhogen. Uitvloeisel hiervan zijn ons besluit tot verhoging van de (privaatrechtelijke) tarieven 
voor sport en het voorstel aan uw raad om de (publiekrechtelijke) tarieven voor parkeervergunningen 
en bezoekerspassen te verhogen. 

2.1. Sport 
Ons college heeft bekeken weike tarieven in aanmerking komen voor verhoging. In onderstaande tabel 
wordt inzichtelijk gemaakt weIke tarieven worden verhoogd en wat deze verhoging opievert. De maat-
regelen voor 2015 worden van kracht met ingang van het nieuwe sportseizoen op 1 augustus 2015. 
Voor de begroting 2015 gaan wij uit van een opbrengst van € 160.000,-. Voor de begroting 2016 gaan 
wij uit van een opbrengst van in totaal € 400.000,-. 

De volgende maatregelen worden genomen: 

2015 (40%) 1 2016 e.v. 
Het afschaffen van trainingsveldkorting voor voetbalverenigingen 6 48.000 p€ 120.000 
Afschaffen korting kleedkamers voor voetbalverenigingen e 20.000 ie 50.000 
Verhoging tarief gymlokalen met 10% e 16.000 € 40.000 
Verhoging tarief sporthallen met 10% e 17.000 |e 42.000 1 
Verhoging tarief recreatief zwemmen met 10% e 44.000 i€ 110.000 
Verhoging tarief recreatief schaatsen met 10% e 15.000 € 38.000 
Totaal e 160.00C !€ 400.000 

2.2. Parkeren 
Ondanks het feit dat de tekorten van het Parkeerbedrijf een dalende trend laten zien, blijft de exploita-
tie van het Parkeerbedrijf een aantal stevige risico's houden (realisatie ingroei-pad parkeerhandha-
ving, ontwikkeling bezettingsgraad van onder andere de Damsterdiepgarage, de onzekerheid over de 
bijdrage voor het onderhoud/beheer van P+R-terreinen (150 duizend euro) en de ingroeiperiode en 
bezettingsgraad van parkeergarage Forum vanaf 2017). Om het tekort en de risico's op het Parkeer
bedrijf in de komende jaren te beperken, stellen wij uw raad daarom ook voor om de tarieven van de 
parkeervergunningen en de bezoekerspassen met ingang van 1 januari 2015 in 4 jaarlijkse stappen van 
€ 5,- te verhogen met € 20,- om zodoende de kwetsbaarheid van de exploitatie van het Parkeerbedrijf 
te verminderen. Deze verhoging komt bovenop de reguliere indexering van 1,7%. 

3. Woonlasten 

3.1. OZB 
Hieronder staan we stil bij twee factoren die - naast de nominale compensatie en de volumegroei - voor 
2015 invloed hebben op de tarieven voor de OZB. 

Compensatie verlaging afvalstoffenheffing 
In 2015 leidt een verlaging van het BORG niveau tot een verlaging van de kosten van huisvuilinzameling 
met € 485.000,-. In 2014 is de verlaging van de afvalstoffenheffing die hieruit voortvloeit al deels 
gecompenseerd door een verhoging van de OZB voor woningen (€ 312.000,-). Het resterende deel moet 
conform eerdere besluitvorming van uw raad in 2015 gecompenseerd worden via de OZB voor woningen. 
Het gaat om een bedrag van € 173.000,-. 

Motie "Geen structurele stijging OZB" en Fonds Ondernemend Groningen 
In de tarievennota van twee jaar geleden hebben wij u voorgesteld om de OZB voor 2013 naast de 
nominale compensatie met een half procent te verhogen. Reden was dat in 2012 de opbrengstderving 
€ 250.000,- hoger uitviel dan verwacht. Dit had twee oorzaken. Het aantal oninbare vorderingen was 
fors gestegen en dat gold eveneens voor het aantal bezwaarprocedures. Onze verwachting was dat de 
extra derving een structureel karakter zou hebben. 



Daarom hebben wij u voorgesteld om de extra derving te compenseren door de OZB met een half 
procent te verhogen. U heeft ingestemd met dit voorstel maar in de motie "Geen structurele stijging 
OZB" heeft u ons gevraagd om - mede gelet op het standpunt van het bestuur van het Fonds Onder
nemend Groningen hierover - de verhoging niet structureel maar incidenteel plaats te laten vinden. 
Voor 2014 is de "half procent-maatregel" met een jaar verlengd. 

Het bestuur van Fonds Ondernemend Groningen heeft zich vanaf het begin tegen de maatregel 
gekeerd en voor dit jaar is het fondspercentage verlaagd van 6% naar 5,5%. Om niet jaarlijks in 
dezelfde discussie te belanden, is vanuit het Fonds het verzoek gekomen om op dit punt duidelijke 
afspraken te maken. Het overleg met het Fonds heeft geleid tot de principe-afspraak dat de jaarlijkse 
opslag voor het Fonds voor de komende periode vastgelegd wordt op 6%, waarbij het bestuur van het 
Fonds heeft toegezegd om zich in te spannen om 25% van de Fondsgelden in te zetten voor stadsbre-
de projecten. Daartegenover hebben wij toegezegd de 'half procent-maatregel' voor bedrijven te laten 
vervallen. Voorgenomen tariefverhogingen zullen wij kenbaar maken aan het bestuur van het Fonds 
en ook met het bestuur bespreken. Maar wij blijven uiteraard onze eigen afweging over de hoogte van 
de tarieven maken. De afspraken met het fondsbestuur kunnen we alleen gestand doen als uw raad 
instemt met ons voorstel het OZB-tarief voor bedrijven met een half procent te verlagen en het Fonds
percentage met een half procent te verhogen. 

Samenvattend geldt voor de OZB voor woningen de nominale compensatie van 1,7% en de eerder 
uiteengezette compensatiemaatregel. De 'half procent-maatregel' voor woningen wordt gecontinu-
eerd. Ook voor bedrijven geldt de nominale compensatie van 1,7% maar de 'half procent-maatregel' 
komt te vervallen. 

Voorstel: Rekening houdend met alle hiervoor genoemde factoren stellen wij de volgende OZB-
tarieven voor: 

eigenarenbelasting woningen: 0,1730% van de waarde; 
eigenarenbelasting niet-woningen: 0,4378% van de waarde; 
gebruikersbelasting niet-woningen: 0,3524% van de waarde. 

3.2. Afvalstoffenheffing 
Aan de tariefberekening voor de afvalstoffenheffing liggen de volgende uitgangspunten ten grond
slag: 
- volledige kostendekking; 
- besluitvorming van uw raad uit voorgaande jaren over onttrekkingen aan de egalisatiereserve voor 

verruiming van de kwijtscheldingsregeling en verlaging van de tarieven. Voor de jaren 2015 t/m 
2018 houdt dit een onttrekking in van jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro; 

- geen indexering in 2015; 
- volumetoename aantal aanslagen van 2,75% (ten opzichte van aantal aanslagen uit jaarrekening 

2013). 

Kostenontwikkelingen 
Naast deze uitgangspunten bepalen een aantal kostenontwikkelingen het tarief. De verlaging van het 
BORG niveau heeft vanaf 2015 een positief effect. Deze bezuiniging heeft geleid tot een kostendaling 
van het huishoudelijk afval van € 485.000,-. Diverse componenten van het huishoudelijk afval zijn 
echter sterk afhankelijk van de economische situatie en politieke besluitvorming. Dit blijkt o.a. uit de 
toename van de vuilverwerkingskosten van € 373.000,-. Naast een verwachte toename van het afval-
aanbod (door gunstiger economische omstandigheden en een toename van het aantal aansluitingen), 
is ook rekening gehouden met de aanpassing van de afvalstoffenbelasting. Hierdoor zaI vanaf 
1 januari 2015 niet alleen belasting worden geheven over het afval dat wordt gestort maar ook over 
het afval dat wordt verbrand in Nederland. Dit houdt voor ons in dat over 30% van het ingezamelde 
restafval belasting geheven zaI worden. 



Eoalisatiereserve 
Bij de eerdere besluitvorming over onttrekkingen aan de egalisatiereserve hebben wij aangegeven 
dat de reserve in 2018 negatief zou uitkomen. We hebben de cijfers geactualiseerd. Hieruit komt naar 
voren dat de reserve in 2018 nog steeds negatief uitkomt maar dat het nadeel iets teruggelopen is. We 
zien daarom op dit moment geen aanleiding het beleid aan te passen. 

Kostendekkendheid 
Omdat niet alle kosten vanuit het tarief worden gedekt, maar ook voor 1,3 miljoen euro de egalisatie
reserve wordt ingezet, komt de kostendekkendheid 2015 uit op 94%. 

Voorstel: rekening houdend met alle hiervoor genoemde factoren stellen wij voor 2015 de volgende 
tarieven voor: 

- 1 persoonshuishouden 
- 2 persoonshuishouden 
- 3-7 persoonshuishouden 
- 8 en meer persoonshuishouden 

Dit zijn dezelfde tarieven als in 2014. 

€ 238,32 
€ 278,64 
€ 336,00 
€ 446,28 

3.3. Rioolheffing 
Voor de tariefberekening zijn de uitgangspunten uit het huidige Groninger Water- en Rioleringsplan 
(GWRP) en de effecten van verwachte vervangingsinvesteringen voor 2015 doorgerekend. Ook zijn de 
gevolgen van de nieuwe kostenverdeelsystematiek meegenomen in de herberekening van het tarief. 
Op basis van de doorrekening van alle effecten komen we voor 2015 op een tarief van € 138,85. Een 
stijging van 1,5% ten opzichte van het tarief van 2014 ad. € 136,80. De stijging is in dit geval lager dan 
de reguliere indexatie van 1,7%. De tariefstijging leidt tot een 100% kostendekkende exploitatie. Eind 
2014 bieden wij tegelijk met de kredietaanvraag voor vervangingsinvesteringen jaarschijf 2015 de 
actualisatie van het GWRP 2014-2018 aan. 

Voorstel: Wij stellen u voor het tarief van de rioolheffing te verhogen van € 136,80 naar€ 138,85. 

3.4. Ontwikkeling woonlasten 
In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat de stijging van de woonlasten beperkt blijft tot 
maximaal de loon- en prijscompensatie (1,7% voor 2015). Hierna zijn de woonlasten voor een 
gemiddeld (tweepersoons)huishouden in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in 2014 en 
2015 weergegeven: 

Woonlasten 2014 2015 
OZB 259,33 265,60 
Rioolheffing 136,80 138,85 
Afvalstoffenheffing 278,64 278,64 
Totale woonlasten 674,77 683,09 

De woonlasten stijgen met 1,2%. Deze stijging blijft binnen de marge van het coalitieakkoord. Daarin 
hebben we aangegeven dat de stijging van de woonlasten beperkt blijft tot maximaal de loon- en 
prijscompensatie (1,7% in 2015). 

Jaarlijks publiceert het COELO een woonlastenoverzicht van de grote steden. Daarin worden niet de 
woonlasten van tweepersoonshuishoudens maar die van meerpersoonshuishoudens (3 tot en met 7 
personen) met elkaar vergeleken. In Groningen bedragen de woonlasten voor een meerpersoons-
huishouden in 2014 en 2015 respectievelijk€ 730,82 en € 740,45. 

4. Overige belastingtarieven 



4.1. Begrafenisrechten en leges omgevingsvergunning 
Als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsystematiek is de kostendekkendheid van de begrafenisrech
ten gestegen van 100% naar 106%. Hiermee wordt de wettelijke opbrengstlimiet van maximaal hon-
derd kostendekking overschreden. Wij stellen daarom voor om bij de begrafenisrechten de nominale 
compensatie van 1,7% niet toe te passen en de tarieven aanvullend met 4,3% te verlagen. 

Het nadeel van € 82.000,- dat hierdoor ontstaat willen wij compenseren door een verhoging van de 
leges omgevingsvergunning. Het dekkingspercentage van de leges omgevingsvergunning is 96% ter-
wijl volledige kostendekking het door u vastgestelde uitgangspunt is. Om de opbrengst van deze leges 
met € 82.000,- te verhogen is een tariefverhoging van 1,3% noodzakelijk. De kostendekking stijgt hier
door naar 97%. 

Voorstel 
Wij stellen u voor om bij de begrafenisrechten de nominale compensatie niet toe te passen en de 
tarieven met 4,3% te verlagen. Daarnaast stellen wij u voor de leges omgevingsvergunning - bovenop 
de nominale compensatie van 1,7% - met 1,3% te verhogen. Dit leidt een totale verhoging van 3%. 

4.2. Brug- en havengeld 
Door het vertrek van de containeroverslag uit de Scandinavische havens in Groningen lopen de in
komsten uit de beroepsvaart (havengelden) terug. Daarnaast signaleren wij een algemene teruggang 
in de goederenoverslag. Gevolg is dat de tarieven niet meer volledig kostendekkend zijn (88%). Onze 
verwachting is dat dit niet direct leidt tot minder kosten. Daarom stellen wij u voor de tarieven haven
gelden in 2015 te verhogen met 15% (naast de reguliere indexering), zodat een meeropbrengst van 
circa € 17.000,- wordt gerealiseerd. 

4.3. Marktgeld 
In de begroting Stadstoezicht is een taakstelling van € 7.000,- verwerkt in verband met een aan
vullende investering in stroomkasten. Wij stellen voor deze taakstelling te realiseren door het markt
geld te verhogen. Dit betekent een extra verhoging van 0,3% (naast de reguliere indexering). 

4.4. Parkeerbelasting 
Bij de tarieven voor het parkeren voor parkeermeters en -automaten stuit een jaarlijkse indexatie op 
praktische problemen. Om afgeronde bedragen te kunnen blijven hanteren, worden de tarieven iedere 
twee jaar met tien cent verhoogd (raadsbesluit van 23 april 2003). Na de laatste verhoging van de ta
rieven per 2014 blijft voor 2015 een tariefverhoging achterwege. Voor wat betreft de tarieven van de 
parkeervergunningen stellen wij voor de nominale compensatie van 1,7% toe te passen. 
Het wettelijke maximum voor de boete (naheffingsaanslag) die gemeenten in rekening mogen bren
gen voor het rood staan bij een parkeermeter of -automaat wordt met ingang van 1 januari 2015 ver
hoogd van € 58,- naar € 59,-. Het is een bestendige gedragslijn dat wij de verhoging van dit wettelijk 
maximum volgen. 

4.5. Leges rijbewijzen en paspoorten 
De tarievennota bevat geen voorstel over de tarieven voor de rijbewijzen en paspoorten. Reden is dat 
de door de rijksoverheid vast te stellen maxima nog niet bekend waren op het moment dat wij bezig 
waren met het opstellen van de tarievennota. U ontvangt van ons in december waarschijniijk een 
apart voorstel voor de leges rijbewijzen en paspoorten. 

4.6. Evenementen 
Bij de bespreking van het tarievenonderzoek van Deloitte in F&V van 4 juni hebben wij u toegezegd 
inzicht te zullen geven in de kosten van de evenementen die in de stad georganiseerd worden. Daarbij 
gaat het niet alleen om de kosten die verbonden zijn aan het verlenen van evenementenvergunningen 
(hiervoor brengen we een legestarief in rekening) maar ook om de kosten van afvalverwijdering, het 
nemen van verkeersmaatregelen, de levering van stroom en water en het gebruik van gemeentegrond 
enz. 



De kosten van het verlenen van de evenementenvergunningen bedragen € 647.000,-. Hiertegenover 
staan legesinkomsten van € 100.000,-. De kostendekkendheid is 15%. Het inzichtelijk maken van de 
andere kosten die te maken hebben met evenementen blijkt echter complexer en veelomvattender 
dan gedacht. Wij gaan er vanuit dat we u in uw vergadering van januari een compleet beeld kunnen 
geven van de kosten van de evenementen die in de stad georganiseerd worden. Dit kostenoverzicht 
moet u in staat stellen een integrale afweging te maken over de doorberekening van de kosten van 
evenementen. 

4.7. Reinigingsrecht 
Van oudsher werd door gemeenten die het huisvuil met zakken inzamelden reinigingsrecht geheven 
voor bedrijven. De reden hiervoor was dat je aan de afvalzak niet kon zien of deze van een huishouden 
of van een bedrijf afkomstig was. Met de introductie van de ondergrondse containers, en daarmee de 
beeindiging van het inzamelen met huisvuilzakken op straat, verviel de noodzaak voor het heffen van 
reinigingsrecht. In 2006 is het reinigingsrecht al toegespitst op alleen de inzameling door middel van 
een 240 liter minicontainer. Het aantal aanslagen is van ruim 2.850 in 2005 teruggelopen tot circa 300 
in 2014. Inmiddels zijn ook alle minicontainers voor huishoudelijk afval van een chip voorzien, zodat 
controle op oneigenlijk gebruik hiervan is vereenvoudigd. Met een aantal van 300 aanslagen nemen 
de administratieve lasten van het reinigingsrecht per aanslag onevenredig toe. Daarom willen we deze 
belastingheffing met ingang van 2015 beeindigen. De bedrijven die in 2014 een aanslag voor reini
gingsrecht kregen worden erop gewezen dat zij bij ons een commercieel contract voor de inzameling 
van bedrijfsafval moeten afsluiten. 

4.8. Hondenbelasting, precariobelasting en overige leges 
Jaarlijks worden de tarieven aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Voor 2015 is deze nomi
nale compensatie op 1,7% gesteld. De genoemde belastingen worden met dit percentage verhoogd. 
Over de precariobelasting willen wij nog opmerken dat dit een algemene belasting is. Wij leggen 
evenwel zelf een relatie tussen de baten en lasten in die zin dat het uitgangspunt volledig kosten
dekkend is. Voor 2015 is de kostendekkendheid 106%. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De voorstellen omtrent het OZB-tarief voor niet-woningen en het opslagpercentage voor het Fonds 
Ondernemend Groningen zijn het resultaat van overleg met het bestuur van het Fonds. 

Financiele consequenties 

Indien u overeenkomstig onze voorstellen besluit, zijn begrotingswijzigingen noodzakelijk. Deze 
leggen wij zo spoedig mogelijk aan u voor. 

Overige consequenties 

Vervolg 

Uw besluiten worden bekend gemaakt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad en treden op 
1 januari 2015 in werking. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. R.L (Ruud) Vreeman drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



BIJLAGE I 

BIJLAGE 

Soort Heffing (Publlekrechtelijk) 

Criterlum 

Kostendekkendheid 

Artikel 

Legesverordening 

Totaal Baten (x.lOOO) 

Begrote 

Opbrengsten 2015 

Legesverordening indeling volgens model 2010 

Titel 1. Algemene Dienstverlening 

I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: 

Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk 

II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: 

Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: 

Totaal Afgifte gerelateerde leges 

Reisdocumenten 

Verklaring Omtren t Gedrag 

Inltchtingen \ Afschri f ten BS 

Huweli jksvoltrekkingen 

Inl ichtingen \ Afschri f ten GBA 

Rijbewijzen 

Deels Kosteloos en 

we t . max 

Deels Kosteloos 

Max. Tarief 

4,3 

4.4/4.5 

4,2 

4,1 

4,2 

4,6 

Naturalisaties 

Leges Leegstandswet 

Toegangspasje ondergrondse container 

Instemmingsbesluit Telecommunicat ieverordening en Graafverordening 

Leges APV - Winkel t i jdenwet 

Leges Huisvestingswet 

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen 

Leges Kansspelen 

Leges APV - Verkeer 

Leges Makelaarsfaxen 

Gehandicapten parkeerkaart 

Totaal A lgemene Dienstver lening 

100% 

100% 

Beperkt 

4,7 

1,11 

7,7 

5.14/5.15 

1,13 

1.10 

1,18 

1.14 

1.17 

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning 

Leges Bouwact iv i te i ten 

Leges Aanlegact ivi tei ten 

Leges ingebruikname brandveii igheid 

Leges Handeisreciame 

Totaal leges omgevingsvergunning 

Vellen Houtopstand 

Totaal Dienstver lening val lend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.5 

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca en Hoofdstuk 3 Prostitutie 

Leges APV - Drank en Horeca 

Leges APV - Prost i tut ie 

Hoofdstuk 2 Organlseren Evenementen of Markten 

Leges Diversen (muziekvergunningen) 

Leges Evenementen 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning Woonruimte 

Leges splitsingsvergunning 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 

Leges Inzage milieudossier 

Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Beperkt 

Beperkt 

3 1 

3.3 

3.1.2/3.1.7 

3,4 

7.5 

Totaal Legesverordening 

Overige: 

Afvalstof fenheff ing 

Reinigingsrecht 

Marktgelden 

Rioolheff ing 

Havengelden 

Begrafenisrechten 

Precario-belasting 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Totaal Overige Verordeningen 

2.271 

193 

127 

2.591 

214 

133 

590 

937 

3.528 

118 

13 

1 

177 

3 

138 

26 

23 

153 

50 

89 

6.183 

1 

20 

5 

6.211 

106 

6.317 

171 

36 

1 

100 

1 

335 

10.972 

25.354 

0 

712 

14.793 

124 

1.370 

554 

Totaal Lasten (xl.OOO) 

Toegerekende 

Kosten 

2.936 

341 

216 

3.494 

109 

245 

621 

975 

4.469 

109 

18 

1 

177 

3 

94 

27 

11 

164 

34 

211 

6.441 

1 

20 

6 

6.469 

129 

176 

32 

1 

647 

1 

884 

714 

14.775 

141 

1.288 

521 

Dekkings

percentage 

percentage 

Begrot ing 2014 

77% 

57% 

59% 

74% 

197% 

54% 

95% 

96% 

108% 

75% 

100% 

100% 

100% 

147% 

95% 

208% 

94% 

146% 

42% 

96% 

100% 

100% 

100% 

96% 

83% 

96% 

97% 

113% 

100% 

15% 

100% 

38% 

94% 

0% 

100% 

100% 

88% 

106% 

Totaal Publiekrechtelijk 53.879 

71% 

26% 

68% 

66% 

144% 

45% 

138% 

101% 

22% 

100% 

100% 

100% 

25% 

100% 

100% 

122% 

29% 

100% 

100% 

100% 

100% 

38% 

42% 

100% 

69% 

95% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

6% 

31% 

-9% 

8% 

53% 

9% 

-43% 

-5% 

86% 

-25% 

0% 

0% 

75% 

47% 

-5% 

86% 

65% 

-4% 

0% 

0% 

-4% 

62% 

-27% 

0% 

-31% 

-1% 

-100% 

0% 

0% 

-12% 

6% 

Versie 4.4.3 



BIJLAGE 

BIJLAGE II 

Soort Heffing (Privaatrechtelijk) 

Totaal Baten (x.lOOO) 

Begrote 

Opbrengsten 2015 

Totaal Lasten (xl.OOO) 

Toegerekende 

Kosten 

Dekkings

percentage 

Dekkings

percentage 

Begroting 2014 

Verschil 

Inzameling bedrijfsafval 8.261 8.220 101% 109% -8% 

Commerciele straatrelnlging 967 967 100% 102% -2% 

Onderhoud en reparaties derden 620 551 113% 110% 3% 

Verkoop brandstof 907 901 101% 100% 1% 

Leasen 247 246 100% 100% 0% 

Kermissen 219 144 152% 154% -2% 

Stadsshouwburg / Oosterpoort 

Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelljke tarieven 534 584 92% 100% -8% 

Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven 6.029 13.223 46% 43% 3% 

CBK-kunstuitleen 354 432 82% 54% 28% 

Sportaccomodatles, zwembaden en Kardinge 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten Incl. kapitaallasten 6.935 19.767 35% 33% 2% 

Sportaccommodaties, zv\/embaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten 6.935 16.232 43% 43% 0% 

Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten - Spo 1.092 1.586 69% 49% 20% 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten - Spc 1.372 2.202 62% 44% 18% 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten - Gyr 770 1.346 57% 52% 5% 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten - Zwf 2.418 7.361 33% 38% -5% 

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten - IJsb 1.282 3.737 34% 45% -11% 

Parkeergelden privaatrechtelijk 7.348 8.572 86% 72% 14% 

Versie 4.4.3 



BIJLAGEI 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van brug- en havengeld 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Aard van de heffing en algemene bepalingen 
1. Onder de naam bruggeld wordt een recht geheven voor het van gemeentewege verlenen 

van doorvaart aan zee- en binnenvaartuigen buiten de reguliere openingstijden van de 
bruggen. 

2. Onder de naam havengeld wordt een recht geheven voor het gebruik van de in de 
gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en voor de 
scheepvaart toegankelijk zijn. 

3. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

b. 
c. 

Haven 

Havenmeester 
Vaartuig 

d. Zeevaartuig 

e. Binnenvaartuig 

f. Pleziervaartuig 

g. Woonboot 

h. Hotelschip 
i. Ligplaats 

Ton 
Laadvermogen 

I. Bruto tonnage 
m. Dag 
n. Maand 
o. Zomerseizoen 
p. Verlenen van doorvaart 

de in de gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in 
beheer of in onderhoud zijn en voor de scheepvaart 
toegankelijk zijn; 
teamleider openbare ruimte van de directie Stadstoezicht; 
elk lichaam dat is vervaardigd dan wel bestemd of geschikt is 
om wegens zijn drijfvermogen te water te worden gebruikt of 
bewaard; 
elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe 
is bestemd met uitzondering van de hierna onder fen g 
genoemde vaartuigen; 
elk vaartuig dat niet wordt gebruikt noch is bestemd voor de 
vaart ter zee en met uitzondering van de hierna onder f en g 
genoemde vaartuigen; 
een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de 
recreatie; 
een vaartuig uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt 
of tot woning bestemd; 
een vaartuig uitsluitend of hoofdzakelijk als hotel gebruikt; 
plaats in het water die door een zeevaartuig, een 
binnenvaartuig een pleziervaartuig of woonboot bij verblijf 
wordt ingenomen; 
een gewichtseenheid van 1.000 kilogram; 
het in tonnen uitgedrukt verschil tussen de 
zoetwaterverplaatsing van een vaartuig bij grootste 
toegelaten diepgang en die van het ledige vaartuig, zoals dit 
blijkt uit zijn geldige meetbrief of daarmee gelijk te stellen 
document; 
de inhoud van een vaartuig in gewichtstonnen; 
een aaneengesloten tijdvak van 24 uren; 
een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen; 
de periode van 1 april tot en met 31 oktober; 
het openen en geopend houden van een of meer in de 
gemeente gelegen bruggen voor een zee- of binnenvaartuig. 



4. Afgezien van de in artikel 6 vermelde tarieven voor zeevaartuigen zijn de in deze 
verordening vermelde tarieven inclusief omzetbelasting (BTW). 

Artikel 2 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig voor het bruggeld als bedoeld in artikel 1, tweede lid, is degene op 

wiens verzoek de dienst wordt verleend. 
2. Belastingplichtig voor het havengeld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is de eigenaar, de 

reder, de schipper, de huurder of de gebruiker van het vaartuig. 

Artikel 3 Ontstaan van belastingschuld 
1. Het bruggeld is verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van doorvaart. 
2. Het havengeld is verschuldigd zodra een aanvang wordt gemaakt met het afmeren in de 

haven. 
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een vaartuig geacht de haven niet 

opnieuw binnen te varen, indien: 
a. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend met het doel om een ander gedeelte 

van de haven te bereiken; 
b. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend voor het maken van een proefvaart; 
c. het schepen betreft waarvoor havengeld ingevolge artikel 8, eerste lid, onder e, 

wordt geheven. 

Artikel 4 Heffingsgrondslag 
1. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een zeevaartuig is: 

a. de bruto tonnage van het zeevaartuig; 
b. het aantal tonnen geloste of ingenomen lading. 

2. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een binnenvaartuig is het aantal 
tonnen laadvermogen. 

3. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een charterschip, passagiersschip 
of sleepboot is het aantal m^ dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte. 

4. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een pleziervaartuig is de lengte 
van het vaartuig, uitgedrukt in meters. 

5. Grondslag voor de berekening van het havengeld voor een woonboot zonder vaste 
ligplaats is het aantal m^ dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte. 

Artikel 5 Wijze van heffing 
1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, 

nota of andere schriftuur. 
2. De rechten moeten aan het gemeentelijk havenkantoor worden voldaan binnen 24 uren 

na de aanvang van de belastingplicht en vervolgens, ingeval van voortgezet gebruik van 
de haven, op de eerste werkdag van elk van de volgende tijdvakken, met dien verstande 
dat de rechten in ieder geval op de eerste vordering van een met de inning belaste 
ambtenaar moeten worden voldaan. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moeten de rechten, in de 
door of namens de havenmeester te bepalen gevallen, worden voldaan binnen een 
maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, van de nota of de andere 
schriftuur. 

Artikel 6 Zeevaarttarief 
Voor een zeevaartuig bedraagt het havengeld, voor elk tijdvak van een maand of een gedeelte 
daarvan, € 0,42 per bruto tonnage vermeerderd met € 0,68 per ton in de haven geloste en/of 
ingenomen lading, met dien verstande dat het recht niet meer zaI bedragen dan € 1,32 per 
bruto tonnage. 

Artikel 7 Binnenvaarttarief 
1. Voor een binnenvaartuig bedraagt het havengeld: 

a. € 0,09 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 8,02; 

b. € 0,15 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van zeven dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 7,68; 



c. € 0,28 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van veertien dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 11,46; 

d. € 1,63 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 64,27; 

e. voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan indien het vaartuig 
gedurende dit tijdvak de haven regelmatig in- en uitvaart: 
1. € 1,63 per ton laadvermogen met een minimum van € 64,27 voor een vaartuig 

kleiner dan 38 ton; 
2. € 3,09 per ton laadvermogen voor een vaartuig van 38 ton of groter. 

2. Voor een binnenvaartuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, dat passagiers 
inscheept of ontscheept of dat een sleepdienst verricht, geldt tarief b of hoger. 

Artikel 8 Pleziervaartuigtarief 
1. Het havengeld voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig op de 

aangewezen kanaalvakken wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in 
de bij deze verordening behorende tarieventabel; 

2. Het havengeld voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig (kleiner dan 
7 meter) op de daartoe krachtens artikel 15 van de Verordening openbaar vaarwater 2006 
aangewezen locaties bedraagt € 176,05 per zomerseizoen. 

Artikel 9 Tarief woonboot zonder vaste ligplaats 
Voor een woonboot zonder vaste ligplaats bedraagt het havengeld € 0,22 per m^ per maand of 
een gedeelte daarvan. 

Artikel 10 Bruggeld 
1. Het bruggeld voor het verlenen van doorvaart buiten de reguliere openingstijden 

bedraagt € 282,12 per zee- of binnenvaartuig. 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het bruggeld voor het verlenen van doorvaart van 

slechts een brug buiten de reguliere openingstijden € 116,70 per zee- of binnenvaartuig. 

Artikel 11 Bepaling verblijfsduur 
Voor de toepassing van de tarieven genoemd in de artikelen 6 en 7, worden ter bepaling van 
de duur van het verblijf in de haven niet in aanmerking genomen: 
a. de dag van aankomst, wanneer het vaartuig na 16.00 uur in de haven aankomt, en de 

onmiddellijk daarop aansluitende zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op een van deze dagen wordt geladen of gelost; 

b. de zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), indien de rechten 
worden voldaan door middel van het driedagentarief (artikel 7, eerste lid, onder a); 

c. de dag van vertrek, wanneer het vaartuig voor 09.00 uur de haven verlaat, en de 
onmiddellijk daaraan voorafgegane zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op een van deze dagen wordt geladen of gelost. 

Artikel 12 Vrijstellingen 
1. Het in deze verordening bedoelde bruggeld wordt niet geheven voor: 

a. rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voor zover niet ingericht of in gebruik 
voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciele voet ingerichte 
bedrijven; 

b. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
2. Het in deze verordening bedoelde havengeld wordt niet geheven voor: 

a. het vaartuig, behorende bij een vaartuig waarvoor al rechten worden geheven op 
grond van deze verordening; 

b. rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voor zover niet ingericht of in gebruik 
voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciele voet 
ingerichte bedrijven; 

c. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
d. een zeevaartuig of een binnenvaartuig dat de haven binnen vier uren na aanvang van 

de belastingplicht weer verlaat, tenzij het vaartuig wordt geladen of gelost; 
e. een vaartuig waarvoor roerende-zaakbelastingen worden geheven ingevolge de 

Verordening roerende-zaakbelastingen. 



Artikel 13 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 het brug- en havengeld. 

Artikel 14 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
1. De Verordening brug- en havengeld 2014 van 28 mei, nr. 6b, wordt ingetrokken met ingang 

van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 weIke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening brug- en havengeld 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van . 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



A. Tarieventabel pleziervaart behorende bij de Verordening brug- en havengeld 2015 

Heffingsmaatstaf Per Tijdvak 

1 dag 7 dagen 1 maand 
1/4-30/9 

1 maand 
1/10-31-3 

1 kwartaal 
1/4-30/9 

1 kwartaal 
1/10-31-3 

zomer
seizoen 
1/4-31/10 

winter-
seizoen 
1/10-31/3 

vol jaar 

Minder dan 7 
meter 

Vaartuig 5,25 25,65 50,40 25,75 126,25 63,20 201,20 100,65 289,20 

7 tot 9 meter Vaartuig 7,45 37,75 71,65 35,90 179,10 89,65 278,05 143,35 387,20 

9 tot 12 meter Vaartuig 9,85 48,95 92,90 46,70 233,60 116,95 371,90 185,95 502,35 

12 tot 15 meter Vaartuig 12,85 63,95 119,40 59,70 298,60 149,20 477,60 238,90 644,75 

15 tot 20 meter Vaartuig 16,35 81,85 156,90 78,50 392,40 196,10 627,75 313,85 847,70 

Meer dan 20 
meter 

Vaartuig •x- * * 102,40 # 249,10 * 404,25 1.090,85 

* de tarieven voor de tijdvakken 1 dag, 7 dagen, 1 maand (1/4-30/9), 1 kwartaal (1/4-30/9) en het zomerseizoen worden verhoogd met respectievelijk 
€ 0,75, € 4,20, € 8,60, € 21,25 en € 34,10 voor elke meter boven het aantal van twintig. 

3. Reguliere openingstijc en van de bruggen 
Winterseizoen Brugtijden Zomerseizoen Brugtijden 
Maandag t/m zaterdag Maandag t/m zaterdag 
- ochtend 09.00- 12.00 - ochtend 09.00- 12.00 
- middag 13.00-16.00 - middag 13.00- 16.00 
-avond geen -avond 17.30 - 19.00 
zondag geen Zondag konvooivaart 

(09.00- 19.00) 



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2015 vast te stellen. 

RUBRIEKA ALGEIVIENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Aard van de heffing 
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het 
gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke 
overschotten en het bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in 
verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten. 

Artikel 2 Definities 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. gemeentelijke begraafplaatsen: de begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, Klein 

Selwerderhof I, Klein Selwerderhof II, de 
Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de 
gemeentelijke begraafplaatsen te Hoogkerk, 
Middelbert en Noorddijk; 

b. rechthebbende : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie 
het uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte is 
verleend; 

c. uitsluitend recht tot begraven : het recht om in een particuliere grafruimte een of 
meer stoffelijke overschotten te doen begraven of 
begraven te houden; 

d. grafruimte : een ruimte waarin stoffelijke overschotten kunnen 
worden begraven of asbussen kunnen worden 
bijgezet; 

e. asbus : een hermetisch gesloten bus, bevattende het 
stoffelijk overschot van een overledene na crematie; 

f. gewone uren van begraven : de in de beheersverordening aangewezen uren van 
begraven; 

g. beheersverordening : de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen 
van Groningen. 

Artikel 3 Belastingplicht 
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte 
of van degene, die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten 
aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt. 

Artikel 4 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 



RUBRIEK B BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF 

Artikel 5 Graf rechten 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaalde grafruimte 

wordt geheven: 
a. indien het betreft een grafruimte, deel uitmakende van een particuliere 

familiegrafruimte € 11.633,--
vermeerderd met, voor elke m^ grond, een gedeelte van een m^ voor een 
gehele gerekend, weIke ingevolge het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid, 
van de beheersverordening beschikbaar wordt gesteld € 641,--

b. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte bestaande uit drie 
verdiepingen, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 2.173,--

c. indien het betreft een particuliere huurgraf ruimte bestaande uit drie 
verdiepingen, gelegen op een vrij begraafveld, uitgegeven voor de tijd 
van 30 jaar € 3.260,--

d. indien het betreft een particuliere huurgraf ruimte bestaande uit een 
verdieping, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 1.603,--

e. indien het betreft een particuliere huurgraf ruimte bestaande uit een 
verdieping, gelegen op een vrij begraafveld, uitgegeven voor de tijd van 
30 jaar € 2.405,--

f. indien het betreft een particulier kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd 
van 30 jaar € 641,--

g. indien het betreft een particuliere huurgraf ruimte op het gedeelte van de 
begraafplaats bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten 
van Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 1.603,--

h. indien het betreft een particulier kinderhuurgraf op het gedeelte van de 
begraafplaats bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van 
Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 641,--

i. indien het betreft een particulier foetusgraf bestaande uit een verdieping, 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 320,--

2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus 
wordt geheven: 
a. indien het betreft een particuliere huurgraf ruimte op het urnenveld, 

sierurnenveld 
of in de urnenmuur 
uitgegeven voor de tijd van 20 jaar € 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 

b. indien het betreft een particulier kinderhuururnengraf 
uitgegeven voor de tijd van 20 jaar € 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 
Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particuliere huurgraf ruimte, uitgegeven voor de tijd van 20, 30,40, 60 en 80 
jaar, wordt geheven € 

3. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 
grafruimte, waarvan het aantal beschikbare huurjaren op het moment van begraven 
minder dan 10 jaar is, wordt geheven 
a. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 1 jaar 
b. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 2 jaren 
c. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 3 jaren 
d. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 4 jaren 
e. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 5 jaren 
f. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 6 jaren 
g. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 7 jaren 
h. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 8 jaren 
i. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 9 jaren 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

1.036,--
1.554,-

370,--
555,-

783,-

78,30 
156,60 
234,90 
313,20 
391,50 
469,80 
548,10 
626,40 
704,70 



4. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven 
in een particulier kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt 
geheven € 213,-

5. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een 
asbus in een particuliere huurgraf ruimte op het urnenveld, uitgegeven 
voor de tijd van 20 of 30 jaar, wordt geheven € 409,-

6. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particulier kinderurnengraf, uitgegeven voor de tijd van 20 en 30 jaar, wordt 
geheven € 142,-

7. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particulier foetusgraf, uitgegeven voor de tijd 30 jaar, wordt geheven € 107,-

Artikel 6 Begraafrechten 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven, indien het betreft: 
a. het begraven in een particuliere familiegrafruimte, een particuliere 

huurgraf ruimte of een algemene grafruimte € 696,-
b. het begraven in een particulier kinderhuurgraf € 319,-
c. het begraven in een algemeen kindergraf € 100,-
d. het begraven in een particulier foetusgraf € 62,-

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 
a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na 
de bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, wordt geen 
recht geheven. 

3. Voor het bijzetten van asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone uren 
van begraven wordt geheven, indien het betreft: 
a. het bijzetten in een particuliere familiegrafruimte of een particuliere 

huurgraf ruimte € 290,-
b. het bijzetten in een particulier kinderhuurgraf of een algemeen kindergraf € 144,-
c. het bijzetten in een daartoe bestemde particuliere grafruimte op het 

urnenveld € 62,-
d. het bijzetten in de daartoe bestemde particuliere grafruimte op het 

kinderveld € 62,-
e. het bijzetten van een sierurn op een particuliere familiegrafruimte of een 

particuliere huurgrafruimte € 62,-
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt: 

a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen wordt in een particuliere 
urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven; 

b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven. 

Artikel 7 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op 
zaterdag, op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van 
begraven, worden de in artikel 6 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 

12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a. 

genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur. 
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 



Artikel 7a 
1. Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een volwassenen grafruimte 

op het islamitische gedeelte van de begraafplaats, wordt geheven € 147,-
2. Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een kinder grafruimte op 

het islamitische gedeelte van de begraafplaats, wordt geheven € 74,-

Artikel 8 Gebruik orgel 
1. Voor het gebruik van het in de aula aanwezige orgel tijdens een rouwplechtigheid 

wordt geheven € 84,-
2. Voor het gebruik van de in de aula aanwezige geluidsinstallatie tijdens een 

rouwplechtigheid wordt geheven € 45,-
3. Voor het gebruik maken van de geluidsinstallatie bij de grafruimte wordt 

geheven € 25,-

Artikel 9 Op- en herbegraven 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn, 

daaronder eventueel begrepen het herbeg raven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag 
van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk 
gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk 
overschot. 

Artikel 10 Schudden van graven en het sluiten van graven 
1. Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een familiegrondgraf, 

wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan de ruiming aan de 
rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door 
of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Voor het sluiten van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

Artikel n Stichten graf- en urnenkelders 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder 

wordt per grafruimte geheven € 460,-
2. Voor het reinigen en wit verven van een grafkelder wordt geheven € 85,-
3. Voor het aanbrengen van een houten vionder in een grafkelder wordt geheven € 261,-
4. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder 

en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven € 213,-
5. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven € 25,-
6. Voor het plaatsen van een urnenkelder in een kinderurnengraf wordt geheven € 142,-

Artikel 12 Aanbrengen grafsteen 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 

grafruimte, niet zijnde een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld 
of een particuliere kinderhuurgraf ruimte, wordt geheven € 114,-

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 
particuliere kinderhuurgrafruimte, wordt geheven € 55,-

3. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 
particuliere urnengrafruimte, wordt geheven € 55,-

4. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 
particuliere foetusgrafruimte, wordt geheven € 55,-

5. Voor het op een grafruimte aanbrengen van een betonstrook, als bedoeld in 
artikel 6.10.1b van de beheersverordening, wordt geheven € 33,-



6. Voor het aanbrengen van een gedenkplaat na een asverstrooTng, wordt geheven € 33,-

Artikel 13 Aanbrengen beplanting 
1. Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde 

een particulier kinderhuurgraf of een algemene kindergrafruimte, wordt geheven € 229,-
2. Voor het aanbrengen van een beplanting op een particulier kinderhuurgraf 

wordt geheven € 158,-
3. Voor het aanbrengen van een beplanting op een algemene kindergrafruimte 

wordt geheven € 17,-
4. Voor het schoonhouden van een op een algemene kindergrafruimte geplaatste 

grafsteen, kleine herstellingen daaronder begrepen, alsmede voor het 
onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt een 
eenmalig recht geheven van € 55,-

Artikel 14 Lichten en herplaatsen grafbedekking 
1. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of 

asbusbijzetting, niet zijnde een asbusbijzetting in een particuliere 
huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven € 181,-

2. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of 
vierde asbusbijzetting in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld 
wordt geheven € 49,-

Artikel 15 
Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente 
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van 

de beheersverordening, wordt geheven € 347,-

Artikel 16 Onderhouden grafbedekking 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere 

grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder 
begrepen, alsmede het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen 
wordt, indien het betreft een voorwerp of beplanting op een particuliere 
grafruimte, niet zijnde een particulier kinderhuurgraf of een particuliere 
huurgrafruimte op het urnenveld, per belastingjaar geheven: 
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk € 31,80 
b. voor een liggende zerk € 43,50 
c. voor een stel banden of hoge plinten € 27,-
d. voor palen al of niet met bronzen stangen € 16,80 
e. voor marmergruis of soortgelijk materiaal € 27,-
f. voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 37,80 
g. voor een graftuin € 68,70 
h. voor een graftuin zonder bloemstrook € 37,80 
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 31,80 
j . voor het verven van letters en/of symbolen € 54,90 
k. voor een sierurn € 24,30 
I. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 27,-

2. Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particuliere kinderhuur
grafruimte wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven. 

3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan een particuliere grafruimte wordt ten 
aanzien van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste 
lid c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven. 

4. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of een particulier 
kinderurnengraf betreft wordt voor het schoonhouden van de grafsteen en het 
maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven € 42,-

5. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen 
de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 



Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de in 
dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het vijf en 
twintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 
Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar 
kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens 
van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en 
het onderhouden is verschuldigd. 
Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden 
en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. 
De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het 
tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is. 

RUBRIEK C BEPALINGEN, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BEGRAAFPLAATS 
ESSERVELD, DE ZUIDERBEGRAAFPLAATS, DE NOORDERBEGRAAFPLAATS EN 
DE BEGRAAFPLAATSEN KLEIN SELWERDERHOF I EN KLEIN SELWERDERHOF II 

Artikel 17 Grafrechten begraafplaats Esserveld 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven € 6.139,-
2. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven, als 

bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening wordt geheven € 2.044,-
3. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus 

in een particuliere urnenkelder: 
a. uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, wordt geheven € 1.036,-
b. uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven € 1.554,-

Artikel 18 Grafrechten Zuiderbegraafplaats en Noorderbegraafplaats 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

huurgrafruimte, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven € 3.112,-
2. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven, als 

bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening, wordt geheven € 1.036,-

Artikel 19 Begraafrechten 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met 

vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven € 696,-
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na 
de bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht 
geheven. 

3. Voor het bijzetten van een asbus in een particuliere grafruimte op maandag tot 
en met vrijdag op de gewone uren van begraven, wordt geheven € 290,-

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt: 
a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 

urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven; 
b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 

huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven. 

5. Voor het bijzetten van een sierurn op een particuliere grafruimte, uitgegeven voor 
onbepaalde tijd of op een particuliere huurgrafruimte, wordt geheven € 62,-

6. Voor het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf wordt geheven € 62,-



Artikel 20 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op 
zaterdag, op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van 
begraven, worden de in artikel 19 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 

12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a 

genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur; 
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 

Artikel 21 Op- en herbeg raven 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn, 

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag 
van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk 
gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk 
overschot. 

Artikel 22 Schudden van graven en sluiten van graven 
1. Voor het schudden van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende, 

wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan het schudden aan de 
rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door 
of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Voor het sluiten van een particulier graf op aanvraag van de rechthebbende wordt 
geheven het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

Artikel 23 Stichten grafkelders 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder wordt 

geheven: 
a. voor een enkele grafkelder € 461,-
b. voor een dubbele grafkelder € 870,-

2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee grafruimten, 
wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde bedrag voor elke 
grafruimte meer verhoogd met € 229,-

3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder 
en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven € 213,-

Artikel 24 Vergunningen 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 

particuliere grafruimte wordt geheven € 114,-
2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een 

particuliere urnengrafruimte wordt geheven € 55,-

Artikel 25 Herplaatsen grafbedekking 
Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente 
verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 6.15 van de 
beheersverordening, wordt geheven € 347,-



Artikel 26 Onderhouden grafbedekking 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere 

grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder 
begrepen, weIke zijn geplaatst op particuliere grafruimten, aanwezig op de 
Noorderbegraafplaats, de Zuiderbegraafplaats of de begraafplaats Esserveld, 
alsmede voor het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt per 
belastingjaar geheven: 
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger 

dan 1.50 m. € 31,80 
elke meter of gedeelte daarvan hoger € 15,60 

b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m. € 64,50 
voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger € 31,80 

c. voor een liggende steen of zerk € 43,50 
d. voor een omrastering € 64,50 
e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende 

van een omrastering € 27,-
f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal € 27,-
g- voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 37,80 
h. voor een graftuin € 68,70 
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 31,80 
j - voor het maaien van het gras rondom de grafsteen € 10,20 
k. voor een sierurn € 24,30 
1. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 27,-

2. Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan een particuliere grafruimte, wordt 
ten aanzien van elke particuliere grafruimte meer bovendien de helft van het 
ingevolge het eerste lid verschuldigde recht geheven. 

4. Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of een particuliere 
kinderurnengraf betreft wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen en het 
maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven € 42,-

5. Voor het van gemeentewege schoonhouden van een voorwerp, eenvoudige 
herstellingen daaronder begrepen, dat geplaatst is op een grafruimte aanwezig 
op de begraafplaats Klein Selwerderhof I of Klein Selwerderhof II, alsmede voor 
het onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt per 
belastingjaar geheven € 68,70 

6. Indien van een grafruimte op een van de begraafplaatsen Klein Selwerderhof I 
en Klein Selwerderhof II uitsluitend gebruik is gemaakt voor het daarin begraven 
van twee of drie stoffelijke overschotjes, wordt het in het voorgaande lid 
genoemde recht tot de helft onderscheidenlijktot eenderde gedeelte geheven. 

7. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen de 
in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 

8. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de in 
dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijftigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. 

9. Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar 
kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens 
van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en 
het onderhouden is verschuldigd. 



10. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden 
en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht. 
De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het 
tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is. 

RUBRIEK D BEPALINGEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN TE HOOGKERK, MIDDELBERT EN NOORDDIJK 

Artikel 27 Grafrechten 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere 

grafruimte wordt geheven, indien het betreft: 
a. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor 

onbepaalde tijd € 1.158,-
b. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor 

de tijd van 30 jaar € 686,-
c. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Middelbert, uitgegeven voor 

onbepaalde tijd € 1.158,-
d. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor 

onbepaalde tijd € 1.158,-, 
e. een particuliere grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor 

de tijd van 30 jaar € 686,-
2. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een 

particuliere huurgrafruimte op het urnenveld op de begraafplaatsen Hoogkerk en 
Noorddijk wordt geheven: 
a. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd 

van 30 jaar € 1.554,-
b. indien het betreft een particuliere huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd 

van 20 jaar € 1.036,-
3. a. Voor een verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven 

in een particuliere huurgrafruimte op de begraafplaats te Hoogkerk, 
uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 518,-

b. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van 
een asbus in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven 
voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven indien het een particuliere grafruimte 
betreft op de begraafplaats te: 
1. Hoogkerk: € 518,-
2. Noorddijk: € 518,-

4. a. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een 
particuliere kinderhuurgrafruimte voor de tijd van 30 jaar wordt geheven, 
indien het een particuliere grafruimte betreft op de begraafplaats te: 
1. Hoogkerk: € 621,-
2. Noorddijk: € 621,-

b. Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in 
een kinderhuurgrafruimte met een tijd van 10 jaar op de begraafplaats te: 
1. Hoogkerk: € 207,-
2. Noorddijk: € 207,-

Artikel 28 Begraafrechten 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 15.00 wordt geheven € 349,-
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 

a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 



b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na 
de bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht 
geheven. 

3. Voor het begraven in een particulier huurkindergraf wordt geheven € 316,-
4. Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone 

uren van begraven wordt geheven: 
a. indien de asbus wordt bijgezet in een particuliere grafruimte € 287,-
b. indien de asbus wordt bijgezet in een daartoe bestemde particuliere 

huurgrafruimte op het urnenveld € 62,-
5. In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid wordt: 

a. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven; 

b. voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere 
huurgrafruimte of particuliere familiegrafruimte anderhalf maal het recht 
geheven. 

6. Voor het bijzetten van een sierurn op een particuliere grafruimte voor onbepaalde 
tijd of een particuliere huurgrafruimte wordt geheven € 62,-

7. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt: 
a. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 

kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, 
die in een kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven; 

b. voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of 
kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na 
de bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht 
geheven. 

Artikel 29 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op 
zaterdag, op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van 
begraven, worden de in artikel 28 vermelde rechten geheven, verhoogd met: 
a. 50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 

12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur; 
b. genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur; 
c. 150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 

Artikel 30 Op- en herbegraven 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus al dan niet met urn, 

daaronder eventueel begrepen het herbegraven van het stoffelijk overschot of 
verstrooiing van de as op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente 
Groningen of het ter beschikking houden van de urn, wordt geheven het bedrag 
van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht wordt niet geheven voor het op rechterlijk 
gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk 
overschot. 

Artikel 31 Schudden van graven 
Voor het op aanvraag van de rechthebbende schudden van een graf, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de ruiming aan de rechthebbende meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

Artikel 32 Stichten graf- en urnenkelders 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder 

wordt per particuliere grafruimte geheven: 



a. voor een enkele grafkelder € 
b. voor een dubbele grafkelder € 
Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee particuliere 
grafruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde recht voor elke 
grafruimte meer verhoogd met € 
Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een particuliere 
urnenkelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven € 
Voor het reinigen en wit verven van een particuliere urnenkelder wordt geheven € 

349,-
574,-

227,-

213,-
24,40 

Artikel 33 Aanbrengen grafsteen 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op 

een particuliere grafruimte, niet zijnde een particuliere huurgrafruimte op het 
urnenveld, wordt geheven 

2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op 
een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven 

€ 

€ 

114,-

57,-

Artikel 34 Aanbrengen beplanting 
Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde een 
Particuliere huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven 229,-

Artikel 35 Herplaatsen grafbedekking 
Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of 
vierde asbusbijzetting in een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld wordt 
geheven 49,-

Artikel 36 Onderhouden grafbedekking 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere 

grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder 
begrepen, weIke zijn geplaatst op particuliere grafruimten, aanwezig op de 
begraafplaatsen Hoogkerk, Middelbert of Noorddijk alsmede voor het 
onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt per belastingjaar 
geheven: 
a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk, niet hoger 

dan 1.50 m € 31,80 
elke meter of gedeelte daarvan hoger € 15,60 

b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m € 64,50 
voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger € 31,80 

c. voor een liggende steen of zerk € 43,50 
d. voor een omrastering € 64,50 
e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van 

een omrastering € 27,-
f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal € 27,-
g- voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 37,80 
h. voor een graftuin € 68,70 
i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige 

grafbeplanting € 31,80 
j - voor het maaien van het gras rondom de grafsteen € 10,20 
k. voor een sierurn € 24,30 
1. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 27,-
Voor het verven van letters en/of symbolen wordt geheven het bedrag van de 
voorafgaand aan het verven aan de opdrachtgever meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 
Indien het een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld betreft wordt, voor 
het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom de 
grafsteen, per belastingjaar geheven 42,-



4. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan een particuliere grafruimte, wordt 
ten aanzien van elke particuliere grafruimte meer bovendien de helft van het 
ingevolge het eerste lid verschuldigde recht geheven. 

5. Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar kunnen de 
in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het 
vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het 
onderhouden is verschuldigd. Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar 
het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten 
voor het schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening 
gebracht. De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens 
van het tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is. 

RUBRIEK E OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 37 Inschrijven en overschrijven 
1. Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven € 15,40 
2. Voor het inschrijven van een tweede of derde overledene in het gemeentelijke 

register wordt geheven € 15,40 
3. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven € 31,80 

Artikel 38 
1. Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op een van de 

begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven € 62,-
2. Voor het gelijktijdig verstrooien van as uit meerdere asbussen op een van de 

begraafplaatsen wordt anderhalf maal het recht geheven. 
3. Indien de verstrooiing van as plaatsvindt op een andere piek dan op een van de 

begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven € 120,-

Artikel 39 Wijze van heffing en betaling 
1. De krachtens artikel 16, leden 1, 2 en 3 en 4 en artikel 26, leden 1, 2, 3 en 4 

verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn 
invorderbaar in een termijn, weIke vervalt uiterlijk vier weken na de dagtekening 
van het aanslagbiljet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de in de artikelen 16 en 26 
bedoelde jaarlijkse rechten voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, 
alsmede de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door middel 
van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij dienen te 
worden voldaan in een termijn, weIke vervalt vier weken na de dagtekening van 
het schriftelijk stuk. 

Artikel 40 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 begrafenisrechten. 

Artikel 41 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
1. De 'Verordening begrafenisrechten 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 weIke datum 
tevens de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening begrafenisrechten 2015'. 



Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



BIJLAGE 
-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 

BESLUIT: 

de 'Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2015' vast te stellen. 

Artikel 1 Reikwijdte 

1. Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen: 
a. de hondenbelasting; 
b. de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in de onderdelen 1 

en 2 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing behorende tarieventabel; 
c. de leges als bedoeld in onderdeel 1.16.3 van de bij de Legesverordening behorende 

tarieventabel (aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken); 

d. de leges als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening (huwelijksleges) met dien verstande dat: 

beide partners recht moeten hebben op kwijtschelding; 
minstens een van beide partners moet zijn ingeschreven in de basisregistratie 
personen van de gemeente Groningen; 
uitsluitend kwijtschelding wordt verleend van de leges voor 
huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op woensdag; 

e. de leges als bedoeld in Titel 1, onderdeel 1.3.12 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening (behandeling aanvraag om reisdocument op woon- of verblijfadres 
aanvrager). 

2. De kwijtschelding van de hondenbelasting bedraagt maximaal € 69,00. 
3. Van de afvalstoffenheffing bedoeld de onderdelen 1 en 2 van de bij de Verordening 

afvalstoffenheffing behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend aan: 
a. kwijtscheldingsgerechtigden die een langdurigheidstoeslag ontvangen; 
b. kwijtscheldingsgerechtigden die de afgelopen vijf jaar kwijtschelding hebben 

ontvangen. 
De kwijtschelding voor de overige kwijtscheldingsgerechtigden bedraagt 57% van het 
verschuldigde bedrag. 

4. Van de leges als bedoeld in Titel 1, onderdelen 1.3.12 en 1.16.3 en hoofdstuk 2 van de bij 
de Legesverordening behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend. 

Artikel 2 Kosten van bestaan 
1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen wordt in afwijking van 

artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent. 

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel la van de 
Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde 



AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd 
artikel la bedoelde netto AOW-bedragen. 

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang 
Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling 
bedoelde netto kosten van kinderopvang. 

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers 
Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de 
uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig 
beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 

Artikel 5 Termijn voor indiening kwijtscheldingsverzoek 
Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit verzoek 
schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 1 bedoelde 
aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken. 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Kwijtscheldingsverordening 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, laatstelijk gewijzigd 

bij raadsbesluit van 18 december 2013, nr. 6k, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 
2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die 
betrekking hebben op belastingaanslagen over het belastingjaar 2014. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Kwijtscheldingsverordening 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Parkeerbelastingen 
Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven: 
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze 

verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders te 
bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren 
van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. parkeren : het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van 

een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt 
wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het 
onmiddellijk laden of lessen van goederen, op binnen de gemeente 
gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of 
weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een 
wettelijk voorschrift is verboden; 

b. motorvoertuigen : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RW 1990met inbegrip van 
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RW 1990; 

c. houder : degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken 
ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de 
Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven 
kentekens; 

d. parkeerapparatuur : parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar 
maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt 
verstaan; 

e. centrale computer : computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een 
overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het 
gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon; 

Artikel 3 Belastingplicht 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig 

heeft geparkeerd. 
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting 
te willen voldoen; 



b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft 
plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat: 

1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 
overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze 
overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder 
wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 

2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, 
die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet 
van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt 
aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen 
zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning 
heeft aangevraagd. 

Artikel 4 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het 

parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond verschuldigd na 

afloop van het parkeren indien wordt geheven door middel van het inbellen bij de centrale 
computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft 
gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd 
voor de registratie van parkeerbewegingen. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de 
vergunning wordt verleend. 

Artikel 5 Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing 
Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij 
de Verordening parkeerbelastingen 2015. 

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting, indien het inwerking stellen 

van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het inbellen bij de centrale computer 
van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het 
verlenen van diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie 
van parkeerbewegingen, betaald worden binnen een maand na de dag waarop het 
belastbare feit heeft plaatsgevonden. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op 
aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. 

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 

Artikel 7 Ontheffing van parkeerbelasting 
1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het jaar 

waarvoor de vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over 
de nog niet ingetreden voile kwartalen waarop de vergunning betrekking heeft. 

2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf € 10,-. 

Artikel 7a Vrijstelling gehandicapten 
Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke 
invalidenparkeerkaart (zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke 
invalidenparkeerkaart of buitenlandse invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld mits deze 
parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in combinatie met een parkeerschijf waarop de 
aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de voorruit 



van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dienen de vergunning en de 
parkeerschijf op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht. 

Artikel 8 Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling 
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld 

in artikel 1, onder deel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht, 
waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. 

2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle 
gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast. 

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een 
door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats worden overgebracht 
en in bewaring worden gesteld. 

Artikel 9 Kosten 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
bedragen € 59,-. 

Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

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 parkeerbelastingen. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening parkeerbelastingen 2014' van 27 november 2013, nr. 6c, wordt ingetrokken 

met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 weIke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



DE TARIEVENTABEL, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE VERORDENING 
PARKEERBELASTINGEN 

Onderdeel I - Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a. 

1. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 
uur tot 22.00 uur en op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur in de 
binnenstad: 

a. Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, 
Haddingestraat, Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, 
Martinikerkhof: 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten. 

b. Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, 
St. Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebensstraat, 
Ruiterstraat, Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, 
Tweede Drift Zuiderdiep, Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, 
Kostersgang, Radebinnensingel, Moeskersgang, Heresingel, Radesingel, 
Trompstraat, Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, Museumstraat, 
Reitemakersrijge, Ganzevoortsingel, Praediniussingel, Hoge der A, Kleine der A, 
Jonkerstraat, Lopende Diep zz., Noorderhaven zz., Spilsluizen zz., Turfsingel, 
Schuitendiep wz., Schoolstraat: 
€ 2,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

2. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 
09.00 uur tot 22.00 uur in de navolgende straat: 
Meeuwerderweg 
€ 0,90 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten. 

3. Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip: 
€ 1,30 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 
30 minuten. 

4. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur in de navolgende straten: 
Damsterdiep zz. (tussen de Steentilbrug en de hoek Damsterkade), Damsterkade (plein), 
Damsterkade (straat), Oosterkade: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 3 uur. 

5. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur in de navolgende straten: 
Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), 
Bloemstraat, Oostersingel, W.A. Scholtenstraat: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

6. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur in de navolgende straten: 
Turfsingel oz., Schuitendiep oz., Nieuweweg: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

7. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) 
en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten en wijken: 
Hortusbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden-
Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, deel van de 
Oranjebuurt: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

8. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 
tot 17.00 uur op het Overwinningsplein: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 



9. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) 
en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten: 
in het deel aan weerszijden van de straat van de Wilhelminakade, vanaf de hoek 
Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van het perceel Wilhelminakade 21: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het Hanzeplein en L.J. Zielstraweg: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

11. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 07.00 uur 
tot 23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard Springerlaan: 
€ 1,80 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een 
maximum van € 8,70 per dag. 

12. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) 
en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de volgende weggedeelten: 

in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot 
de hoek met de Eikenlaan; 
op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het deel Eikenlaan, lopende vanaf de 
hoek met de Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 320; 
in het deel van de Dierenriemstraat (westzijde), lopende vanaf de inrit bij het 
perceel 106 tot de hoek met de Eikenlaan; 
op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Pleiadenlaan, zijnde 16 
parkeerplaatsen aan de hoek met de Zonnelaan; 
€ 0,50 voor de eerste 30 minuten en daarna € 0,50 per 7,5 minuten bij 
parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

13. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur in de Linie: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

14. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 
tot 18.00 uur bij het zwembad De Papiermolen: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 5 uur. 

15. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur in de Kop van Oost: 
€ 1,80 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 



Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b. 

1. Vergunning voor bewoners van de binnenstad krachtens artikel 5, onder a, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 3 van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning binnenstad): 
€ 212,20 per jaar 

2. Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning schilwijken): 
€ 67,95 per jaar 

3. Vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 5, eerste lid, van de Nadere Regels op de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 2014 (bedrijvenvergunning): 
€ 67,95 per jaar 

4. Extra vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 5, vierde of vijfde lid, van de Nadere Regels op de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (extra bedrijvenvergunning): 
€398,15 per jaar 

5. Vergunning krachtens artikel 5, onder c, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 6 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (bezoekersvergunning): 
€38,90 per jaar 

6. Vergunning krachtens artikel 5, onder d, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 8 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (verzorgendenvergunning): 
€ 62,95 per jaar 

7. Vergunning krachtens artikel 5, onder e, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 9 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (storingsdienstvergunning): 
€393,15 per jaar. 

8. Vergunning krachtens artikel 5, onder f, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 10 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (schippersvergunning): 
€ 62,95 per jaar 

9. Vergunning krachtens artikel 5, onder g, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 11 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (tijdelijke bewoners/bezoekersvergunning): 
€ 8,10 per dagkaart 
€ 44,05 per weekkaart 
€ 190,85 per maandkaart 

10. Vergunning krachtens artikel 5, onder h, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 12 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (centrumbedrijvenvergunning): 
€ 22,80 per dag 



11. Vergunning krachtens artikel 5, onder i, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 13 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (schilwijkenbedrijvenvergunning): 
€ 16,70 per dag 

12. Vergunning krachtens artikel 5, onder j , van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 14 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (aanbiedersvergunning): 
€ 62,95 per jaar 

13. Vergunning krachtens artikel 5, onder I, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 j° artikel 16 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 2014 (praktijkvergunning): 
€ 62,95 per jaar (met parkeerplaats € 456,40 per jaar) 



Onderdeel III - Gebiedsomschrijvingen 

a. Binnenstad 

b. Hortusbuurt 

c. Oosterpoortbuurt 

d. Rivierenbuurt 

e. Herewegbuurt 

f. Zeehelden- en Badstratenbuurt 

g. Schildersbuurt 

h. Oosterparkbuurt 

i. Grunobuurt/Laanhuizen 

j . Korrewegbuurt 

k. Binnenstad-Oost 

I. Deel van de Oranjebuurt 

: Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterwegen Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen, 
Turfsingel, Schuitendiep, Oosterhaven, 
Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A. 

: Het gebied begrensd door Boterdiep (inclusief beide 
zijden van de straat), Boteringesingel ZZ, Kruissingel, 
Leiiesingel en de middellijn van de waterwegen 
Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen en Turfsingel. 

: Het gebied begrensd door hoofdrijbaan van de 
Europaweg, de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn 
Groningen/Assen, het Herewegviaduct en de 'middellijn' 
van de waterwegen Oosterhaven en Verbindingskanaal. 

: Het gebied begrensd door Emplacement NS, Viaductstraat, 
middellijn Hereweg, Weg der Verenigde Naties, 
Julianaplein en de middellijn van het Noord-
Willemskanaal. 

: Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Assen, 
de Weg der Verenigde Naties en middellijn Hereweg. 

: Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterwegen Hoendiep, Eendrachtskanaal, Zuiderhaven, 
Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan de 
Koeriersterweg en Laan 1940-1945. 

: Het gebied begrensd door de middellijn van de 
waterwegen, Reitdiep, Noorderhaven, der A, 
Zuiderhaven, Eendrachtskanaal, Hoendiep en spoorlijn 
langs Laan 1940-1945. 

: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg 
Oosterhamrikkanaal tot Zaagmuldersbrug, 
Zaagmuldersweg, Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal, 
Damstersingel, Damsterdiep, Petrus Campersingel, 
L.J. Zielstraweg, Hanzeplein, Petrus Campersingel, S.S. 
Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van 
Doeverenplein. 

: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg 
Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan 
Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, 
Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties. 

: Het gebied begrensd door de middellijn waterweg 
Oosterhamrikkanaal, Heymanslaan, kruispunt 
Korreweg/Heymanslaan, Floresplein, Floresstraat, 
kruispunt Bankastraat/Floresstraat, kruispunt 
Bedumerweg/Floresstraat (inclusief grens), Nieuwe 
Ebbingestraat tussen Noorderstationsstraat en 
Boteringesingel, Boteringesingel tot Boterdiep, Boterdiep 
westzijde tot Korreweg, Korreweg, Singelweg, P.J. van 
Kerckhoffstraat tot Bloemsingel. 

: Het gebied begrensd door Bloemstraat, Bloemsingel 
(vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met 
huisnummer 8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, 
Steentilkade, Damsterkade, Oosterkade, Voor't 
Voormalig Klein Poortje en de middellijn van de 
waterwegen Schuitendiep, Turfsingel en Oosterhaven). 

: Wilhelminakade, Graaf Adolfstraat, Koninginnelaan hoek 
Graaf Adolfstraat tot en met hoek Verlengde Grachtstraat, 
Verlengde Grachtstraat en Oranjesingel (inclusief beide 
zijden van genoemde straten). 



m. De Linie : Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat, Verl. 
Lodewijkstraat, Redoute, Verl. Winschoterdiep (inclusief 
beide zijden van genoemde straten). 

n. zwembad "De Papiermolen" : Het parkeerterrein dat begrensd wordt door het aan de 
noordzijde gelegen fietspad, aan de westzijde de 
groenzone, aan de oostzijde het Boutenspad en aan de 
zuidzijde het gebouw van de Papiermolen. 

o. Kop van Oost : Het gebied begrensd door de middellij van de waterweg 
Eemskanaal, hoofdrijbaan van de europaweg, Sontweg 
en de westelijke kadastrale grens van de percelen 
GNGOOP 00908G0000 en GNGOOP 00768G0000 hetgeen 
ongeveer overeenkomt met een loodrechte lijn op het 
Eemskanaal in het verlengde van Agunnaryweg. 



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van leges vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als 

een hele dag wordt aangemerkt; 
b. week : een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c. maand : het tijdvak dat loopt van n^ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)^ 

dag in de volgende kalendermaand; 
d. jaar : het tijdvak dat loopt van de n^ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1 )̂  dag 

in het volgende kalenderjaar; 
e. kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor: 
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart of reisdocument; 

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 
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 vergunning 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 behandelingen 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 als bedoeld in artikel 2.2a van het 
Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets); 

d. het afgeven van bewijzen van onvermogen; 



e. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, 
loon, bezoldiging of riddersoldij; 

f. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende 
aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of 
toelage, dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of 
dienstverlening jegens de gemeente; 

g. het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften; 
h. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende 

beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 
i. nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken weIke uitsluitend strekken 

ten behoeve van een wetenschappelijk doel. 
j . 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 Maatstaven van heffing en tarieven 
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het 
tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, 
ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en 
verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging 
van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een voile 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 uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

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

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf 
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een 
met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. 

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf 
van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de 
belastingaanslag. 

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 
a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 

maanden na de officiele bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of 
de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de 
tarieventabel betreft: 



1. onderdeel 1.2.6 (akten burgerlijke stand); 
2. hoofdstuk 3 (reisdocumenten); 
3. hoofdstuk 4 (rijbewijzen); 
4. onderdeel 1.5.6 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen); 
5. hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 
6. onderdeel 1.6.2 (verklaring omtrent het gedrag); 
7. hoofdstuk 14 (kansspelen); 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging 
van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

Artikel 10 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 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Legesverordening maart 2014' van 19 februari 2014, nr. 6e, wordt ingetrokken met 

ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 weIke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening 2015. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De g riffi e r, De voo rzitte r. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



TARIEVENTABEL LEGES 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 

Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 3 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 
Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoofdstuk 8 Bestuursstukken 
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 
Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 13 Kansspelen 
Hoofdstuk 14 Openbare orde en veiligheid 
Hoofdstuk 15 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 
Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 17 Diversen 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 3 Teruggaaf 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 
Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 



Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

1.1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 
tarief is opgenomen, 

1.1.1.1 door middel van een fotokopie, per bladzijde € 0,35 
1.1.1.2 door middel van kaarten, tekeningen of lichtdrukken, per kaart, tokening of 

lichtdruk € 4,85 
1.1.1.3 door middel van een kopie van ander materiaal dat informatie bevat: de 

uit een vooraf door of vanwege het college van burgemeester en 
opgestelde offerte blijkende kosten 

1.1.2 Indien het totale op grond van 1.1.1 verschuldigde bedrag aan leges niet 
meer dan € 10,- bedraagt, wordt het verschuldigde bedrag aan leges niet 
geheven. 

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van 
een kopie in digitale vorm nihil. In afwijking hiervan bedraagt het tarief 
per bladzijde € 0,35 als de te verstrekken informatie meer dan 100 
bladzijden bedraagt en voor het verstrekken van de informatie 
handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van 
documenten. 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen € 10,70 

Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand 

1.2.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een administratief huwelijk of 
het aangaan van een administratieve partnerschapsregistratie tijdens de 
openingstijden in De Prefectenhof € 94,80 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren 
van een partnerschapsrelatie € 332,05 

1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op 
woensdag of donderdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief 
vermeerderd met € 87,15 

1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op 
vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met € 350,60 

1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie plaatsvindt op 
zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met € 872,00 

1.2.2.4 Voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een 
partnerschapsregistratie op woensdag om 09.00 uur en 09.30 uur, 
aan de balie in De Prefectenhof, zonder toespraak en met 
maximaal twee getuigen, bedraagt het tarief nihil 

1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen van getuigen 
bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per getuige € 11,15 

1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap 
in een huwelijk in 'De Prefectenhof € 94,80 

1.2.5 Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden 
de in 1.2.2 tot en met 1.2.2.3 genoemde tarieven toegepast indien bij de 
omzetting gebruik wordt gemaakt van de trouwiocaties anders dan 
'De Prefectenhof" 

1.2.6 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 geldt 
het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke 
stand. 



Hoofdstuk 3 Reisdocumenten 

1.3. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag 

1.3.1 van een nationaal paspoort: 
1.3.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95 
1.3.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05 
1.3.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende 

dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 
(zakenpaspoort): 

1.3.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95 
1.3.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 

jaar nog niet heeft bereikt € 51,05 
1.3.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de 

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 
behandeld (faciliteitenpaspoort): 

1.3.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95 
1.3.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05 
1.3.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 

Vreemdelingen € 51,05 
1.3.5 van een Nederlandse identiteitskaart 
1.3.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,95 
1.3.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt € 28,35 
1.3.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.5 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges 
vermeerderd met een bedrag van € 47,05 

1.3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot teruggave van een gevonden reisdocument € 10,80 

1.3.8 Indien de aanvraag op het woon- of verblijfadres van de aanvrager in 
behandeling wordt genomen worden de overeenkomstig dit 

hoofdstuk geheven leges vermeerderd met € 35,60 

Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 

1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot afgifte van een rijbewijs € 38,48 

1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met € 37,40 
indien de aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan overleggen 
als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.4.3 De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van het 
rijbewijs meer dan 13 jaren zijn verstreken 

1.4.4 De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3 genoemde tarieven 
geheven leges worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van € 34,10 

1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot teruggave van een gevonden rijbewijs € 10,80 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 

1.5.1 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder een verstrekking 
verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor: 



a. de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd en/of 
b. de voor de basisregistratie personen geldende 

bevolkingsadministratie moet worden geraadpleegd. 
1.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.5.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 15,45 
1.5.2.2 tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot een gezin behorende 

personen (gezinsuittreksel) € 25,00 
1.5.2.3 tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder 

winstoogmerk op grond van artikel 3.9 van de Wet basisregistratie 
personen, per verstrekking € 9,05 

1.5.2.4 tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 3.13 van de Wet 
basisregistratie personen, per verstrekking € 9,05 

1.5.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het 
verstrekken van gegevens waarvoor een intensieve nasporing van de 
registers vereist is, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte 
daarvan € 17,70 

1.5.4. In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het 
verstrekken van gegevens 

1.5.4.1 via een geautomatiseerde selectie € 823,06 
1.5.4.2 via een geautomatiseerde steekproef € 1.185,21 
1.5.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken aan een ingeschreven persoon van een volledig overzicht 
van zijn persoonslijst of een gedeelte daarvan, in andere gevallen als 
bedoeld in artikel 2.54 van de Wet basisregistratie personen € 14,95 

1.5.6 In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt 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 het tarief 
zoals dat is opgenomen in dit besluit. 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.6.1.1 het legaliseren van een handtekening € 15,45 
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk € 15,45 
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

trouwboekje bij de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van 
een partnerschapsregistratie als bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2.4 of de 
afgifte van een duplicaattrouwboekje € 14,95 

1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een verklaring 
omtrent voorgenomen vestiging € 15,45 

1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ telegrafisch/telefonisch/per 
fax) overbrengen van gegevens € 9,75 
vermeerderd met de kosten aan de gewenste vorm van overbrenging 
verbonden 

1.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 
verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief zoals dat is 
vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiele gegevens 

1.6.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 
het Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de 
Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen 
in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002. 



Hoofdstuk 7 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens 

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 

1.7.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 
1.7.1.1.1 a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina € 0,23 

met een maximum per bericht van € 5,-
1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's € 22,50 
1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 5,-
1.7.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 

moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 22,50 
1.7.2 indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.7.1.1, 1.7.1.2 

en 1.7.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt 
slechts de hoogste gevraagd 

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als 
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 5,-

Hoofdstuk 8 Bestuursstukken 

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting met de bijbehorende stukken € 31,80 
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de gemeente € 9,80 
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan € 9,80 
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende stukken € 31,80 
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd document € 4,85 
1.8.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
1.8.2.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per bladzijde of 

gedeelte daarvan € 0,35 
1.8.2.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per 

bladzijde of gedeelte daarvan € 0,35 
1.8.3 Het tarief bedraagt voor; 
1.8.3.1 een abonnement op de verslagen van de raadsvergaderingen, per 

jaargang € 21,85 
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, per 

jaargang € 80,95 
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van de 

bouwverordening € 49,75 
1.8.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een 

andere dan de in 1.8.4 genoemde verordening, per bladzijde of gedeelte 
daarvan € 0,35 
met een minimum van € 0,80 
en een maximum van € 9,80 

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 

1.9.1 Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale 
stukken en het verstrekken van informatie uit die stukken gelden de 
tarieven als genoemd in de Regeling Tarieven Kadaster 

1.9.2 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.2.1 het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een ruimtelijk plan, zoals 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan, streekplan, 
structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per bladzijde of gedeelte daarvan 
op formaat A4 € 0,35 
met een minimum van € 0,80 
en een maximum van € 9,80 



1.9.2.2 het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan als genoemd in 
1.9.2.1 indien het betreft: 

1.9.2.2.1 Een zwart-wit kopie op A3-formaat € 0,60 
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat € 2,70 
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op Al-formaat € 4,35 
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op AO-formaat € 8,25 
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat € 1,05 
1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat € 8,75 
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op Al-formaat € 10,85 
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op AO-formaat € 16,20 
1.9.3 Het tarief bedraagt voor: 
1.9.3.1 het verstrekken van een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke 

beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in 
administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel 
vervallenverklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per bladzijde of gedeelte 
daarvan op formaat A4 € 0,35 
met een minimum van € 0,80 
en een maximum van € 9,80 

1.9.3.2 het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dat er al dan niet 
publiekrechtelijke beperking(en) van kracht is, per perceel € 0,55 

1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een ingeschreven 
beperkingenbesluit € 8,25 

1.9.3.4 Indien een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in 1.9.3.1 en 1.9.3.2 
op verzoek wordt gewaarmerkt, worden de overeenkomstig die 
onderdelen berekende leges vermeerderd met € 13,-

1.9.4 In geval van verzending van de documenten als bedoeld in dit hoofdstuk 
worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges vermeerderd 
met verzendkosten 

1.9.5 In geval van een spoedlevering van de documenten als bedoeld in dit 
hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges 
vermeerderd met € 11,20 

1.9.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van 
makelaars/taxateurs tot het verstrekken van informatie over percelen ten 
behoeve van taxatie-opdrachten, voor elk perceel waarop de aanvraag 
betrekking heeft € 38,85 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 

1.10.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.10.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de 
bestemming tot woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, 
onderdeel a, van de Huisvestingswet, voor elke woonruimte waarop de 
vergunning betrekking heeft € 603,-
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de 
onttrekking het gevolg is van afspraken die de aanvrager van de 
vergunning met de gemeente heeft gemaakt 

1.10.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte 
als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet, 
voor elke woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft € 603,-



1.10.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige 
woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de 
Huisvestingswet, voor elke woonruimte waarop de vergunning betrekking 
heeft € 603,-

1.10.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het tarief, indien 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 100% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet 

1.11 Het tarief bedraagt voor: 
1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 

vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld 
in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet € 46,40 

1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een 
vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in 
artikel 15 van de Leegstandswet € 34,90 

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 

1.12 Het tarief bedraagt voor: 
1.12.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet € 52,20 
1.12.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in 

onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing € 52,20 

Hoofdstuk 13 Kansspelen 

1.13 Het tarief bedraagt voor: 
1.13.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de 
Kansspelen 

1.13.1.1 voor een periode van vier jaren voor een kansspelautomaat € 158,50 
1.13.1.2 voor een periode van vier jaren voor twee of meer kansspelautomaten € 22,50 

vermeerderd met een bedrag van € 136,-
per kansspelautomaat 

1.13.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke 
andere vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen € 11,-

Hoofdstuk 14 Openbare orde en veiligheid 

1.14 Het tarief bedraagt voor: 
1.14.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het 

verbod als bedoeld in artikel 2:4 van de APVG 2009 (het aanbieden e.d. 
van geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen of het uitdelen van 
goederen om niet) door een commerciele partij € 82,40 

1.14.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 2:6 van de APVG 2009 (het gebruiken van de weg anders 
dan overeenkomstig de bestemming) € 53,60 

1.14.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vrijstelling van de 
verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister als bedoeld in 
artikel 2:62 van de APVG 2009 € 26,90 



1.14.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 2:65 van de APVG 2009 (het ter beschikking stellen van 
consumentenvuurwerk) € 180,50 

1.14.5 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het 
verbod als bedoeld in artikel 5:35 van de APVG 2009 (het verbranden van 
afvalstoffen of stoken van vuur) € 101,70 

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden 

1.15.1 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 € 431,50 

1.15.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden 
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter 
sleuf verhoogd met € 2,10 

1.15.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 
voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,10 

1.15.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van 
het netwerk, verhoogd met € 431,50 

1.15.1.4 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 ter zake door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.4 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 

1.15.3 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 1, onder f, 
van de Graafverordening gemeente Groningen € 431,50 

1.15.3.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, 
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden 
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter 
sleuf verhoogd met € 2,10 

1.15.3.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, 
voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,10 

1.15.3.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de 
kabel dan wel de 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 ter zake door 
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.3.3 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. 



Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 

1.16.1 Het tarief bedraagt voor: 
1.16.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als 

bedoeld in artikel 10 j° artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (het 
houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op een weg) € 109,,-

1.16.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de in 
artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens bedoelde 
verkeerstekens, uitgezonderd de verkeerstekens El (parkeerverbod) en E2 
(verbod stil te staan) € 32,10 
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de aanvrager 
van de ontheffing een vergunning als bedoeld in artikel 5, onder h, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 is verleend 

1.16.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de in 
artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens bedoelde 
verkeerstekens El (parkeerverbod) en E2 (verbod stil te staan) € 19,30 
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de aanvrager 
van de ontheffing een vergunning als bedoeld in artikel 5, onder h, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 is verleend 

1.16.1.4 het verlenen van een parkeerontheffing voor marktkooplieden voor een 
periode van zes maanden per daarin vermelde dag € 48,80 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 27,10 

1.16.3 Het tarief bedraagt voor: 
1.16.3.1 het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een 

gehandicaptenparkeerkaart of een aanvraag tot het verstrekken 
van een duplicaat (zonder overhandigbaar proces verbaal van verlies of 
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 96,60 

1.16.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van een duplicaat (met overhandigbaar proces verbaal van verlies of 
diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 48,30 

1.16.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
fysieke medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 86,40 

1.16.3.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met 
administratieve medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) € 45,70 

1.16.3.5 het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 76,30 

Hoofdstuk 17 Diversen 

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst van een 
potentiele koper van een bouwkavel € 40,70 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor: 
1.17.2.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar 
vaarwater 2006 in geval van overdracht van de eigendom van een 
woonschip € 208,90 

1.17.2.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Verordening openbaar 
vaarwater 2006 in geval van vervanging dan wel vergroting of 
substantiele wijziging van een woonschip € 487,40 



1.17.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.17.2 bedraagt het tarief, indien 
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na het innemen 
van een ligplaats 100% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

1.17.4 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een bouwdossier € 8,10 
1.17.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een milieudossier € 8,10 
1.17.6 Het tarief bedraagt voor: 
1.17.6.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van gevels van 

woningen (met een maximum van 25 gevels per overzicht) € 181,50 
1.17.6.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in inrichtingen die 

vallen onder het Besluit horecabedrijven milieubeheer voor: 
1.17.6.2.1 de eerste keer per inrichting € 277,60 
1.17.6.2.2 elke volgende keer € 277,60 
1.17.7 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van geluidsisolatiemetingen aan 

inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op verzoek van de 
eigenaar of exploitant € 450,10 

1.17.8 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor een 
ondergrondse container in verband met verlies van een eerder uitgegeven 
pas: 

1.17.8.1 bij contante betalingen en betalingen via een pinautomaat € 17,30 
1.17.8.2 bij betalingen via internet € 15,30 

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 bouwkosten: 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of 
voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals 
dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

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 Omgevingsvergunning 

2.2 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. 



In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

2.2.1 Bouwactiviteiten 
2.2.1.1 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: 

2.2.1.1.1 indien de bouwkosten € 455.000,-of minder bedragen: € 35,45 
voor elk geheel bedrag van € 1.000,- van de bouwkosten 
met een minimum van € 105,-

2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,-bedragen: € 16.130,-
vermeerderd met € 29,10 
voor elk geheel bedrag van € 1.000,- van de bouwkosten boven € 455.000,-

2.2.2 Aanlegactiviteiten 
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: € 121,10 

2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiiigheid 
2.2.3.1 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: € 263,20 

2.2.3.2 De overeenkomstig het in 2.2.3.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover 
deze op het bouwwerk waarop de beschikking betrekking heeft, van 
toepassing zijn: 
a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in 

het kader van verzorging nachtverblijf zaI worden verschaft; 
b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf 

jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
dagverblijf zaI worden verschaft; 

met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m^ € 169,-
100 tot 200 m2 € 254, -
200 tot 300 m2 € 424,20 
300 tot 500 m2 € 679 , -
500 tot 1.000 m2 € 995,20 
1.000 tot 2.000 m2 € 1.521,50 
2.000 tot 3.000 m2 € 2.002,60 
3.000 tot 4.000 m2 € 2.215,-
4.000 tot 5.000 m2 € 2.426,80 
5.000 tot 6.000 m^ € 2.775,50 
6.000 tot 7.000 m2 € 3.076,60 
7.000 tot 8.000 m2 € 3.131,50 
8.000 tot 9.000 m2 € 3.203,-
9.000 tot 10.000 m2 € 3.416,10 
10.000 tot 15.000 m2 € 4.057,30 
15.000 tot 20.000 m2 € 4.270,20 
20.000 tot 30.000 m2 € 5.338,30 
30.000 tot 40.000 m2 € 5.694,10 
40.000 tot 50.000 m2 € 6.050,40 
50.000 m2 of meer 6.406,20 

2.2.4 Handeisreciame 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handeisreciame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding 
in weIke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:24 van de APVG 2009 
een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, 
onder g of h, van de Wabo, en indien niet tevens sprake is van activiteit 
als bedoeld in onderdeel 2.2.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief: € 132,10 



2.2.5 Vellen van een houtopstand 
2.2.5.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, 
waarvoor op grond van artikel 4:9 van de APVG 2009 een vergunning 
is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van 
de Wabo, bedraagt het tarief € 61,20 

2.2.5.2 Indien de aanvraag meer dan een boom betreft, bedraagt het tarief 
voor iedere extra boom € 46,30 

2.2.5.3 Indien de aanvraag meer dan een are bosplantsoen of (lint)begroeiing 
betreft, bedraagt het tarief voor iedere extra are bosplantsoen of 
(lint)begroeiing € 51,50 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit 100% 
van de op grond van deze onderdelen verschuldigde leges 

2.2.7 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: 

2.2.7.1 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 
beschikking voor de eerste fase betrekking heeft; 

2.2.7.2 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 
beschikking voor de tweede fase betrekking heeft. 

2.2.8 Advies 
2.2.8.1 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. 

2.2.8.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.2.8.1 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. 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf 

2.3.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4 intrekt, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt: 

2.3.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken 
na het in behandeling nemen ervan 75% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 



2.3.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht 
weken na het in behandeling nemen ervan 50% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht weken na het in 
behandeling nemen ervan 25% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning 
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project 
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, intrekt op aanvraag van 
de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van 
de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na 
verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is 
gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning 
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

2.3.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld 
in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4, weigert, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges 

2.3.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan 
een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak 

2.3.4 Minimumbedrag voor teruggaaf 
Een bedrag minder dan € 100,- wordt niet teruggegeven. 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning horecabedrijf) 

3.1.1.1 indien het betreft een coffeeshop € 1.329,70 
3.1.1.2 indien het betreft een ander horecabedrijf dan een coffeeshop € 569,50 
3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (het 
uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf) € 375,30 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet 

3.1.3.1 indien het betreft een wijziging van de leidinggevende(n) die in het 
horeca- of slijtersbedrijf werkzaam is (zijn) € 131,20 
met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien sinds het 
verstrekken van de initiele vergunning minder dan zes maanden zijn 
verstreken 

3.1.3.2 indien het betreft een wijziging van de inrichting van de lokaliteit waarin 
het horeca- of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend (met inbegrip van de 
exploitatie van een nieuw terras of de wijziging van een bestaand terras) € 131,20 



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: 

3.1.4.1 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een evenement als 
bedoeld in artikel 2:18 van de APVG 2009 € 252,20 

3.1.4.2 indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid tot 
het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard, niet zijnde een evenement als 
bedoeld in artikel 2:18 van de APVG 2009 € 47,80 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 

3.2.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
3.2.1.1 groot evenement: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van 

vermaak waarvan de aard of de publieksaantrekkelijke werking vanuit het 
oogpunt van openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig en/of 
complex is dat niet in de vergunningverlening kan worden voorzien 
zonder behandeling van de aanvraag in een zogenaamde 
coordinatievergadering waarin verschillende disciplines zoals politie en 
hulpverleningsdiensten bijeenkomen; 

3.2.1.2 middelgroot evenement: een evenement voor 200 tot 2.000 bezoekers 
waarbij geen of weinig fysieke maatregelen moeten worden getroffen en 
waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en 
veiligheid beperkt is. 

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in artikel 2:19 van de APVG 2009 (het 
organiseren van een evenement) 

3.2.2.1 indien het betreft een groot evenement € 1.932,-
3.2.2.2 indien het betreft een middelgroot evenement € 255,-

met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de aanvraag 
van de vergunning betrekking heeft op wijk- en straatfeesten, 
kinderactiviteiten en de buitenspeeldag 

3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in artikel 2:5 van de APVG 2009 (het geven 
van een vertoning of het ten gehore brengen van muziek of zang) € 40,70 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3. Het tarief bedraagt voor: 
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren of wijzigen van 
een prostitutie-inrichting) € 2.186,-

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren of wijzigen van 
een escortinrichting) € 1.456,-

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 3:15 van de APVG 2005 (het gebruiken, in gebruik geven 
of doen gebruiken van een seksinrichting als seksbioscoop, sekstheater of 
seksautomatenhal) € 1.083,-

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verlenen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 33 van 
de Huisvestingswet, voor elk appartement dat door de splitsing ontstaat € 245,40 



3.4.2 In afwijking van onderdeel 3.4.1 bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet, 
waarbij bij de aanvraag is gevoegd een concept van de splitsingsakte, de 
opzet van een onderhoudsfonds en een meerjarenonderhoudsplanning 
van tien of meer jaar € 468,70 

3.4.3 De overeenkomstig dit hoofdstuk geheven leges worden verdubbeld 
indien de vergunning wordt verleend ter opheffing van een illegale 
situatie (legalisatievergunning) 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 

3.5.1 Het tarief bedraagt voor: 
3.5.1.1 het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van 

een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligingsverordening € 263,20 

3.5.1.2 voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder 
de vergunning als bedoeld in 3.5.1.1 is verleend € 72,70 

3.5.1.3 voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of 
houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van: 
maximaal drie dagen € 263,20 
vier tot en met zeven dagen € 431,50 
meer dan zeven dagen € 431,50 
vermeerderd met € 83,80 
per week of gedeelte daarvan 

3.5.2 De overeenkomstig het in 3.5.1.1 genoemde tarief geheven leges worden 
vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover 
deze op de inrichting waarop de verleende vergunning betrekking heeft, 
van toepassing zijn 

3.5.2.1 a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in 
het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; 

b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf 
jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 
dagverblijf zal worden verschaft; 

3.5.2.2 

met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m= € 169, -
100 tot 200 m2 € 254, -
200 tot 300 m2 € 424,20 
300 tot 500 m2 € 679 , -
500 tot 1000 m2 € 995,20 
1000 tot 2000 m2 € 1.521,50 
2000 tot 3000 m2 € 2.002,60 
3.000 tot 4000 m2 € 2.215,-
4000 tot 5000 m2 € 2.426,80 
5000 tot 6000 m2 € 2.775,50 
6000 tot 7000 m2 € 3.076,60 
7000 tot 8000 m2 € 3.131,50 
8000 tot 9000 m2 € 3.203,-
9000 tot 10000 m2 € 3.416,10 
10000 tot 15000 m2 € 4.057,30 
15000 tot 20000 m2 € 4.270,20 
20000 tot 30000 m2 € 5.338,30 
30000 tot 40000 m2 € 5.694,10 
40000 tot 50000 m2 € 6.050,40 
50000 m2 of meer € 6.406,20 
inr icht ingen waarin meer dan vi j f t ig personen tegeli jk aanwezig kunnen 
zijn met een oppervlakte van: 



minder dan 100 m^ € 83,80 
100 tot 200 m2 € 127,10 
200 tot 300 m2 € 211, -
300 tot 500 m2 € 339,70 
500 tot 1000 m2 € 507,60 
1000 tot 2000 m2 € 760,20 
2000 tot 3000 m2 € 1.015,40 
3000 tot 4000 m2 € 1.145,-
4000 tot 5000 m2 € 1.266,40 
5000 tot 6000 m2 € 1.580,-
6000 tot 7000 m2 € 1.694,-
7000 tot 8000 m2 € 1.765,40 
8000 tot 9000 m2 € 1.792,70 
9000 tot 10000 m2 € 1.898,50 
10000 tot 15000 m2 € 1.955,80 
15000 tot 20000 m2 € 2.170,30 
20000 tot 30000 m2 € 2.275,40 
30000 tot 40000 m2 € 2.596,50 
40000 tot 50000 m2 € 2.890,80 
50000 m2 of meer € 3.633,80 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking. 10,70 



[ByUQEl 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 'gebruik maken': gebruik maken 
in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer; 

Artikel 2 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 bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel 

wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken 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 3 Belastingplicht 
De belasting wordt geheven van degene 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. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als voile eenheid aangemerkt. 

Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 6 Wijze van heffing 
1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening 

behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 
2. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 

tarieventabel wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze verordening 

behorende tarieventabel 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 belastingjaar aanvangt, is de belasting 
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting 
als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. 
Bij de aanvang van de belastingplicht voor de zestiende van een kalendermaand is over die 
maand de voile belasting verschuldigd. Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de 
lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, 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, nog kalendermaanden overblijven. Bij 
beeindiging van de belastingplicht na de vijftiende van een kalendermaand is over die 
maand de voile belasting verschuldigd. Bij beeindiging op een eerder tijdstip wordt over de 
lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar inzake een ander perceel belastingplichtig wordt. 

5. De belasting bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. 

Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. De aanslagen, opgelegd voor de belasting bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3 van de 

bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden betaald in drie gelijke 
termijnen waarvan de eerste 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. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder dan 
€ 10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een machtiging 
tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald door het totale 
bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het 
minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien 
bedraagt. 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 in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid. 

5. De kennisgevingen, opgelegd voor de belasting als bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van de 
bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten worden betaald op het tijdstip van 
uitreiking. 

Artikel 9 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 reinigingsheffingen. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening reinigingsheffingen 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 weIke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2015'. 



Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 'VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2015 

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 156,98 
2. De belasting als bedoeld in onderdeel 1 wordt: 

2.1. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door een persoon vermeerderd met € 81,34 

2.2. 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 vermeerderd met € 121,66 

2.3. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door drie, vier, vijf, zes of zeven personen 
vermeerderd met € 179,02 

2.4. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, 
wordt gebruikt door acht of meer personen vermeerderd met € 289,30 

3. De belasting als bedoeld in de onderdelen 1 en 2 wordt voor het op 
1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben 
van een extra container van 240 liter vermeerderd met € 110,28 
per container 
Bij het in bruikleen hebben van een extra container met een groter volume 
en/of een grotere ledigingsfrequentie dan een maal per twee weken wordt 
dit volume of deze ledigingsfrequentie evenredig omgerekend naar 
meerdere containers van 240 liter. Hierbij wordt altijd naar beneden 
afgerond. 

4.1. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 1 bedraagt per 1,5 m^ (met een maximum van 
4,5 m3 per keer) € 46,50 

4.2. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 
afvalstoffen categorie 2 bedraagt per m^ € 115,50 

4.3. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van groftuinafval bedraagt € 15,-
per m^ 

5.1. De belasting voor het aanbieden van bouw- en sloopafval, grof vuil en/of hout 
bij het afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt 

5.1.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 19,-
per keer 

5.1.2. in geval van aanvoer op een eenassige aanhangwagen € 58,50 
per keer 

5.1.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
bestelbus € 205,-
per ton 
met dien verstande dat de eerste vier bezoeken waarbij grof vuil 
en/of hout wordt aangeboden, gratis zijn. 

5.2. De belasting voor het aanbieden van schone deelstromen bij het 
afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt 

5.2.1. in geval van aanvoer in een personenauto € 6,50 
per keer 

5.2.2. in geval van aanvoer op een eenassige aanhangwagen € 12,50 
per keer 



5.2.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
bestelbus € 205,-
perton 
met dien verstande dat de eerste vier bezoeken gratis zijn. 

5.3 De belasting voor het aanbieden van autobanden met veig bij het 
afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het 
afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt per stuk € 10,-



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. standplaats : de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het 

uitoefenen van de markthandel; 
b. dagplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan 

een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is 
toegewezen dan wel ingenomen; 

c. vaste standplaats : de standplaats die voor onbepaalde tijd aan de vergunninghouder 
beschikbaar is gesteld; 

d. seizoenplaats : de standplaats die voor een bepaalde termijn jaarlijks aan de 
vergunning beschikbaar is gesteld; 

e. standwerken : de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich been 
verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting 
probeert overte halen tot de aankoop van een artikel; 

f. standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te 
standwerken; 

g. marktterrein : de openbare ruimte die bij of krachtens artikel 2 van het 
marktreglement is aangewezen voor het houden van een 
warenmarkt. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam "marktgeld" worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats en voor het 
door of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats. 

Artikel 3 Belastingplicht 

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij 

deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar boven 

afgerond op een voile eenheid. 
Artikel 5 Teruggaaf 
Teruggaaf van marktgeld vindt uitsluitend plaats, indien een vergunninghouder op grond van 
de Marktverordening gedurende het kalenderkwartaal of een gedeelte ervan het recht op het 



innemen van een standplaats wordt ontnomen. De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid van 
het aantal marktdagen, waarvoor de uitsluiting geldt, ten opzichte van het totale aantal 
marktdagen. 

Artikel 6 Belastingtijdvak 
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag. 
Voor vaste standplaatsen en seizoenplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een 
kalendermaand. 

Artikel 7 Wijze van heffing 
1. Het marktgeld voor een vaste standplaats en seizoenplaats wordt geheven bij wege van 

aanslag. 
2. Het marktgeld voor een dagplaats en een standwerkersplaats wordt geheven door middel 

van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld dat: 

a. bij wege van aanslag wordt geheven binnen een maand na dagtekening van het 
aanslagbiljet worden betaald; 

b. door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving wordt geheven op het 
moment van uitreiking worden betaald. 

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

Artikel 9 Kwijtschelding 

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 10 Nadere regels 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking tot 
de heffing en de invordering van het marktgeld. 
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening marktgelden 2014' vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2013, 

nr. 2b, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015, weIke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2015". 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 

TARIEVENTABEL MARKTGELDEN 2015 



(behorend bij de Verordening marktgelden 2015) 

1. Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter 
beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan: 
a. kleinverbruik (230V/16A): € 0,96 per m^ + € 1,62 per marktdag; 
b. kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (400V/16A): € 0,96 per m^ + € 4,90 per 

marktdag; 
c. krachtstroom {400V/32A): € 0,96 per m^ + € 9,78 per marktdag. 

2. Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per m^ ter beschikking gestelde 
standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 7,14. 

De opbouw van het marktgeld is als volgt: 

a. kleinverbruik: 
€ 0,92 per m^ exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m^ exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 1,62 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 

b. kleinverbruik op krachtstroomaansluiting: 
€ 0,92 per m^ exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m^ exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 4,90 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 

c. krachtstroom 
€ 0,92 per m^ exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m^ exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 9,78 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit). 



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelastingen 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. ruimte : een roerende woon- of bedrijfsruimte, die duurzaam aan een 

plaats gebonden is en dient tot permanente bewoning of 
permanent gebruik; 

b woonruimte een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan 
worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot 
woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden; 

c. bedrijfsruimte een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte. 

Artikel 2 Belastingplicht 
1. Onder de naam 'roerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

gelegen ruimten twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

bedrijfsruimte, 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 
ruimte 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 bedrijfsruimte in gebruik is 

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

b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die ruimte ter beschikking heeft gesteld. 

3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter 
beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene 
aan wie die ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld. 

Artikel 3 Belastingobject 
Als een ruimte wordt aangemerkt: 
a. een binnen de gemeente gelegen ruimte; 
b. een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om 

als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde 

gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de 
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren; 

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een 
in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel. 



Artikel 4 Maatstaf van heffing 
1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien 

de voile en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de 
verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in voile 
omvang in gebruik zou kunnen nemen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met 
uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de 
Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald 
op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het 
eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met: 
a. de aard en de bestemming van de ruimte; 
b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele 

veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt 
genomen. 

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw 
bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in 
aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een 
bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet 
geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming. 

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die deel 
uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat 
voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden 
bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het landgoed 
gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand 
hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of 
gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit 
te maken van die woonruimte. 

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de 
waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend 
aan de gehele ruimte. 

Artikel 5 Vrijstellingen 
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 

buiten aanmerking gelaten de waarde van: 
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die 
bedrijfsmatig wordt geexploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder 
cultuurgrond wordt 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. ruimten 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 ruimten die dienen als 
woning; 

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten 
die dienen als woning; 

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten 
die dienen als woning; 

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 
zichzelf als ruimten zijn aan te merken; 



f. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente; 

g. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

h. woonruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht van deze woonruimten niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een 
genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders 
dan een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de 
aan dat genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 

i. ruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van 
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van 
delen van zodanige ruimten die dienen als woning. 

2. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor 
de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 
bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn 
aan woondoeleinden. 

Artikel 6 Waardepeildatum 
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de 

waardepeildatum heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert. 
2. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de 

waarde wordt bepaald. 
3. Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar 

waarvoor de waarde wordt bepaald 
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of 
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of 

vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of 
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de 

ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste lid, 
de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar. 

Artikel 7 Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,3524%; 
b. de eigenarenbelasting: 

1. voor woonruimten 0,1730%; 
2. voor bedrijfsruimten 0,4378%. 
3. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,- blijft, wordt geen belasting 

geheven. 

Artikel 8 Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 9 Termijnen van betaling 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

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. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. 
Ingeval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. 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 in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen een maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 10 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 roerende-zaakbelastingen. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening roerende-zaakbelastingen 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening roerende-zaakbelastingen 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



-ontwerp-
3IJLAGE 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. perceel : een roerende of onroerende zaak; 
b. onroerende zaak : 1. een gebouwd eigendom; 

2. een ongebouwd eigendom; 
3. een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld eigendom dat 

blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel 
te worden gebruikt; 

4. een samenstel van twee of meer van de in onder 1 of 
onder 2 bedoelde eigendommen of onder 3 bedoelde 
gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in 
gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, 
bij elkaar behoren; 

5. het binnen de gemeente gelegen deel van een onder 1 of 
onder 2 bedoeld eigendom, van een onder 3 bedoeld 
gedeelte daarvan of van een onder 4 bedoeld samenstel; 

c. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor 
inzameling, verwerking, zuivering of transport van 
huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of 
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de 
gemeente; 

Artikel 2 Aard van de heffing 
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de 
kosten die voor de voor de gemeente verbonden zijn aan: 
1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
2. 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 belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het 

genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of 
indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het 
belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op 
dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 



Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 

Artikel 5 Belastingtarief 
De belasting bedraagt € 138,85 per perceel. 

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 Ontstaan van de belastingschuld 
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. 

Artikel 9 Vrijstelling 
De belasting wordt niet geheven terzake van percelen die zijn voorzien van een door de 
eigenaar van het perceel geplaatste voorziening voor de individuele behandeling van 
afvalwater (IBA). 

Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

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. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
te delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen 
niet meer dan tien bedraagt. 
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 in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald door automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen een maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid. 

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 rioolheffing. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening rioolheffing 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt ingetrokken 

met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2015'. 



Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Voorwerp der belasting 
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven op honden die binnen 
de gemeente worden gehouden. 

Artikel 2 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is de houder van een bond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een bond 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. 

Artikel 3 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief 
1. De belasting wordt geheven per hond, met dien verstande dat meer dan een hond in een 

aanslag kan worden begrepen. 
2. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. voor de eerste hond € 114,60 
b. voor de tweede hond van dezelfde houder € 170,40 
c. en voor elke hond boven het aantal van twee van dezelfde houder € 229,20 
d. voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij de Raad van 

Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel € 285,00 

Artikel 5 Wijze van heffing 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

Artikel 6 
Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag werd 
opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar hij voor het 
laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt dat het aantal honden waarvoor hij belastingplichtig 
is, voor de aanvang van het belastingjaar wijziging heeft ondergaan of zijn belastingplicht is 
geeindigd. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 



2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar 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 
kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht of toename van het 
aantal honden voor de zestiende van een kalendermaand is over die maand de voile 
belasting verschuldigd. Bij aanvang van de belastingplicht of toename van het aantal 
honden op een later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting 
geheven. 

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 kalendermaanden overblijven. Bij beeindiging van de belastingplicht of 
vermindering van het aantal honden na de vijftiende van een kalendermaand is over die 
maand de voile belasting verschuldigd. Bij beeindiging van de belastingplicht of 
vermindering van het aantal honden op een eerder tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

Artikel 8 Vrijstellingen 
1. In dit artikel wordt onder hondenasiel en hondenpension verstaan: aan een locatie 

gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van 
honden, 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. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan 

30 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft; 
b. die jonger zijn dan twee maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond 

worden gehouden; 
c. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig 

door een blind persoon worden gehouden; 
d. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig 

door een gehandicapt persoon worden gehouden; 
e. die verblijven in een hondenasiel of hondenpension; 
f. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

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

Artikel 9 Termijn van betaling 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 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. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder 
dan € 10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. Ingeval een 
machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal termijnen bepaald 
door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te 
delen door het minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet 
meer dan tien bedraagt. 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 in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen een maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 10 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. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening hondenbelasting 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 welke datum tevens 
de datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



BIJLAGE 

-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. jaar : een kalenderjaar; 
b. seizoen : de periode van 1 maart tot en met 31 oktober; 
c. maand : een kalendermaand; 
d. week : een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen; 
e. dag : een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, beginnend bij 0.00 uur; 
f. tabel : de bij deze verordening behorende tabel; 
g. bouwmaterialen : door bouwmaterialen, grond of zand, keten, loodsen, bouwwerktuigen 

(waaronder begrepen rails en kraanbanen) en stellingen ingenomen of 
doorschuttingen en omheiningen afgesloten oppervlakte; 

h. diepenring : het gebied dat wordt omsloten door Verbindingskanaal, Zuiderhaven, 
A-diep (de A), Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Winschoterkade en 
Oosterhaven. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam precariobelasting wordt een 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 bestemde gemeentegrond 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 
1. De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van: 

a. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de gemeente, de provincie, het rijk of de 
waterschappen, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak; 

b. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de ANWB of een andere overeenkomstige 



instelling, voor zover deze voorwerpen uitsluitend een openbaar belang dienen of een 
verkeersaanwijzing bevatten; 

c. voorwerpen ten behoeve van de afvoer van regen- of grondwater; 
d. voorwerpen aan of in de onmiddellijke nabijheid van een perceel, bestaande uit 

rolluiken, alarminstallaties, televisiecamera's, lampen en dergelijke, die uitsluitend ten 
behoeve van de veiligheid zijn aangebracht; 

e. vlaggenstokken, vlaggenstokhouders, vlaggen, spionnetjes, bloembakken, lampen, 
feestverlichting, spandoeken en zonneschermen; 

f. bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een opdracht 
van de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke 
taak; 

g. billboards, mupi's, abri's en reclameobjecten rond lichtmasten. 
2. De precariobelasting wordt niet geheven indien en voor zover ter zake daarvan al uit 

hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belasting-
verordening een bedrag wordt gevorderd. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij 
deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze 
verordening bepaalde. 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting 
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de 

tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een voile 
eenheid aangemerkt. 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 
oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 

3. 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. 

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 vijfde 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. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting: 
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief maar geen dagtarief is 

opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief maar geen dag- of 

weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is 

opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een 
week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand 
van het belastingtijdvak. 

Artikel 7 Belastingtijdvak 
1. 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 het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, 
met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de 
vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar. 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de 
aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft 
voorgedaan. 



Artikel 8 Wijze van heffing 
De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht 
in de loop van het belastingtijdvak 

Artikel 9 
1. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de 

belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in 

artikel 2 in de loop van dat jaar aanvangt, wordt de belasting geheven naar evenredigheid 
van het aantal voile maanden dat na aanvang van de belastingplicht in het jaar nog 
overblijft. 

3. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in 
artikel 2 in de loop van dat jaar eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige 
ontheffing verleend naar evenredigheid van het voile aantal maanden dat na beeindiging 
van de belastingplicht in het jaar nog overblijft. 

Artikel 10 Termijn van betaling 
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

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 invordering van de precariobelasting. 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening precariobelasting 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt ingetrokken 

met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 



TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2015 

Nr. Omschrljving Eenheid Tarief 

0 Algemeen tarief 
0.1 Voor het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven gemeentegrond en voor het gebruik van 
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt 
vrijgelaten en voor zover voor het hebben van deze 
voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een 
bijzonder tarief is voorzien per m^ per jaar € 48,45 

0.2 Idem per m^ per maand € 5,10 
0.3 Idem per m^ per week € 1,60 
0.4 Idem per m^ per dag € 0,45 
0.5 Voor het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven gemeentegrond en voor het gebruik van 
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt 
belemmerd of versperd en voor zover voor het 
hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in 
deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien per m^ per dag € 4,10 

1. Groenstroken en dergelijke 
Groenstroken, kelderingangen of steepen 
bij een perceel 
per groenstrook, kelderingang of stoep per jaar € 5,10 

2. Bouwmaterialen 
2.1 Bouwmaterialen, voorzover de gemeentegrond is 

voorzien van een wegbedekking of op andere 
wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel per m^ per maand € 5,10 

2.2 Idem per m^ per week € 1,60 
2.3 Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond niet 

is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze 
geschikt is gemaakt voor bestemd doel per m^ per maand € 0,50 

2.4 Idem per m^ per week € 0,15 
3. Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke 
3.1 Kabels per m per jaar € 1,60 
3.2 Leidingen, buizen, kokers e.d. per m per jaar € 4,95 
4. Terrassen 
4.1 Terrassen buiten de diepenring per m^ per seizoen € 40,00 
4.2 Terrassen binnen de diepenring (incl. beide 

zijden van de diepenring) per m^ per jaar € 49,35 
5. Uithangborden en dergelijke 

Uithangborden, lichtbakken. 
neonlichtreclames e.d. per m^ per jaar € 109,65 

6. Containers en steigers 
6.1 Open afvalcontainers met een inhoud 

minder dan 10 m^ per plaatsing € 10,10 
6.2 Open afvalcontainers met een inhoud 

van 10 m^ of meer per plaatsing € 24,90 
6.3 Zeecontainers per m^ per maand € 4,95 
6.4 Idem per m^ per week € 1,60 
6.5 Rolsteigers per plaatsing € 20,00 
6.6 Vaste steigers per m^ per maand € 4,95 
6.7 Idem per m^ per week € 1,60 



-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

( ); 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

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

BESLUIT: 

de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 vast te 
stellen. 

Artikel 1 Belastingplicht 
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden terzake 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; 

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene 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 kadastrale registratie 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. 

Artikel 4 Vrijstellingen 
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 geexploiteerde 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, voorzover 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. een of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, 
onderdeel b, van die wet bedoelde 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; 

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 voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente; 

k. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

I. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht 
van deze onroerende zaken niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan een 
genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - anders dan 
een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan dat 



genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 
m. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet 

zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten 
dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, 
verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en 
palen; 

n. 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; 

0. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning; 

Artikel 5 Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. 

Het percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,3524%; 
b. de eigenarenbelasting: 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1730%; 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4378%. 

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting 
geheven. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 7 Termijnen van betaling 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 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. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld 
€ 10.000,- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 
totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
minder dan € 10.000,- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,-. 
Ingeval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. 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 in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen een 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid. 

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 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014' van 13 november 2013, nr. 2b, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 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 1 januari 2015 welke datum tevens de 
datum van ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 


