
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

(bijlage raadsverslag nr. 497);

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Legesverordening.

 

Artikel I

Rubriek 2 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening luidt na wijziging als volgt:

2. Vastgoedinformatie

2.1 Kadaster

2.1.1 voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale

stukken, per kwartier of gedeelte daarvan  €     3,60 

2.1.2 Afschriften, uittreksels kadaster:

voor het verstrekken van afschriften van of uittreksels uit

de in 2.1.1 bedoelde stukken, naast het in dat nummer genoemde

recht,

per perceel of gedeelte van een perceel  €     2,15

2.1.3 Verstrekken van opgaven uit kadastrale stukken:

voor het al dan niet schriftelijk verstrekken van gegevens uit de in

2.1.1 bedoelde stukken, 

per perceel of gedeelte van een perceel  €     2,15

2.2 Ruimtelijke plannen

2.2.1 voor het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een plan, zoals

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan,

streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan per bladzij of

gedeelte daarvan op formaat A4 €     0,35

met een minimum van  €     0,80 

en een maximum van  €     9,00 

2.2.2 voor het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan

worden de tarieven als genoemd in 2.2.1 als volgt vermeerderd:

2.2.2.1 een zwart-wit kopie op A3-formaat  €     0,55

2.2.2.2 een zwart-wit kopie op A2-formaat  €     2,50

2.2.2.3 een zwart-wit kopie op A1-formaat  €     4,00

2.2.2.4 een zwart-wit kopie op A0-formaat  €     7,50

2.2.2.5 een kleur kopie op A3-formaat  €     1,00

2.2.2.6 een kleur kopie op A2-formaat  €     8,00

2.2.2.7 een kleur kopie op A1-formaat  €   10,00

2.2.2.8 een kleur kopie op A0-formaat  €   15,00



2.3 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende

zaken

2.3.1 voor 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  €     9,00 

2.3.2 voor 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 €     0,50

2.3.3 Inzage van bescheiden:

voor het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een

ingeschreven beperkingenbesluit €   7,50

2.4 in geval van een waarmerking worden de tarieven als genoemd in

2.3.1 tot en met 2.3.2 vermeerderd met €   12,00

2.5 in geval van verzending van de afschriften, kopieën en kaarten

genoemd in 2.1 tot en met 2.3 vermeerderd met

verzendkoste

n

2.6 in geval van een spoedlevering worden de tarieven als genoemd

in 2.5 vermeerderd met €   10,25

Artikel II

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

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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