
19 februari 2014.
Nr. 6d.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 januari 2014;
(GR 14.4147175);

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

HEEFT BESLOTEN:

de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen.

Artikel I

A
In hoofdstuk 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 wordt na onderdeel 2.2.5 een 
nieuw onderdeel 2.2.5a toegevoegd, luidend als volgt:

2.2.5a Vellen van een houtopstand 
2.2.5a.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 € 59,45

2.2.5a.2 Indien de aanvraag meer dan één boom betreft, bedraagt het tarief
voor iedere extra boom € 45,--

2.2.5a.3 Indien de aanvraag meer dan één are bosplantsoen of (lint)begroeiing
betreft, bedraagt het tarief voor iedere extra are bosplantsoen of
(lint)begroeiing € 50,--  



2

B
Onderdeel 2.2.6 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 luidt na wijziging als volgt:

Bestaande tekst Nieuwe tekst
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 van de op grond van deze onderdelen 
verschuldigde leges

100%

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag

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

100%

Artikel II

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 maart 2014.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 19 februari 2014. 

De griffier, De voorzitter,

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


