
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
Tarievennota. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de tarievennota met de daarin opgenomen tariefswijzigingen vast te stellen met 

uitzondering van het tarief van de begrafenisrechten dat in plaats daarvan met 0,9 procent 
wordt geïndexeerd; 

II. de meeropbrengsten uit de in de tarievennota genoemde maatregelen ten bedrage van 300 
duizend euro in te zetten voor de bezuinigingen 2011-2014;  

III. de opbrengst van de OZB-verhoging op gemeentelijke gebouwen in verband met de 
invoering van het Fonds Ondernemend Groningen in te zetten voor de invulling van de 
bezuinigingstaakstelling op de tarieven; 

IV. het overschot in de reserve afvalstoffenheffing in te zetten om de reële stijging van de 
woonlasten per huishouden te beperken tot € 5,-- in de periode 2011-2014 (in totaliteit 1,9 
miljoen euro); 

V. het overschot in de reserve afvalstoffenheffing in te zetten om huishoudens die vijf jaar of 
langer gedeeltelijke kwijtschelding krijgen maar geen langdurigheidtoeslag ontvangen in 
de periode 2011-2014 onder de kwijtscheldingsregeling te brengen (totale kosten voor de 
periode 2011-2014, 1 miljoen euro); 

VI. de projecten "Milieustewards" en "Jong geleerd is oud gedaan" uit het 
afvalstoffenbeheerplan 2011-2015 structureel te financieren uit de afvalstoffenheffing 
(kosten per jaar € 150.000,--); 

VII. de begrotingswijziging bij de eerste Voortgangsrapportage 2011 op te nemen; 
VIII. de in ontwerp overgelegde verordeningen vast te stellen en in werking te laten treden op 1 

januari 2011; 
IX. de verordeningen bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in 

de Groninger Gezinsbode. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 



 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 
15.33 van de Wet milieubeheer; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2011. 
 
 
Hoofdstuk I  Algemene bepalingen 
 
 
Inleidende bepaling 
 
Artikel 1   
Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. een afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 
 
Begripsomschrijving 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’ in 
hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet 
milieubeheer; 
 
 
Hoofdstuk II   Afvalstoffenheffing 
 
 
Aard van de belasting en belastbaar feit 
 
Artikel 2 
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. 

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. 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.  

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

hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.  
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 5 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6   
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening 

behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving.  

 
 
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
 
Artikel 7  
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 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 vóór de 
zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle 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 beëindiging van de belastingplicht na de vijftiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging 
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 hoofdstuk 1, onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening 
 behorende  tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.  
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 8  
1. De aanslagen, opgelegd voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 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  

€ 4.000 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 € 4.000 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 twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk 
blijkt dan wel binnen één 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 hoofdstuk 1, 
onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten 
worden betaald op het tijdstip van uitreiking. 

 



 



Hoofdstuk III  Reinigingsrechten 
 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 9   
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het van 
gemeentewege inzamelen van bedrijfsafval, als voor het gebruik van voor de openbare 
dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in 
beheer of in onderhoud zijn. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 10   
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie 
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen 
gebruik maakt. 
 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 11   
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 
2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 12   
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 13   
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van 
aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden 
opgelegd. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks  
verschuldigde rechten 
 
Artikel 14   
1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn 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 vóór de 
zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle 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 beëindiging van de belastingplicht na de vijftiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging 
op een eerder tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 15   
1. De aanslag 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  
€ 4.000 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 € 4.000 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 twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk 
blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de 
betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid.       

 
 
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 16   
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen. 
 
 



Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 17   
1. De "Verordening reinigingsheffingen" van 13 november 2002, nr. 7, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffingen is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsheffingen 2011'. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op de artikelen 228 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. jaar :  een kalenderjaar; 



b. maand :  een kalendermaand; 
c. week :  een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen; 
d. dag :  een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, beginnend  
   bij 0.00 uur; 
e. tabel :  de bij deze verordening behorende tabel; 
f. bouwmaterialen :  door bouwmaterialen, grond of zand, keten, loodsen, bouwwerk-

tuigen (waaronder begrepen rails en kraanbanen) en stellingen 
ingenomen of doorschuttingen en omheiningen afgesloten 
oppervlakte; 

g. diepenring : het gebied dat wordt omsloten door Verbindingskanaal, 
Zuiderhaven, A-diep (de A), Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, 
Winschoterkade en Oosterhaven.  

 
 
Belastbaar feit  
 
Artikel 2 
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. 
 
 



Belastingplicht 
 
Artikel 3 
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. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
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. 

 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarieven 
 
Artikel 5 
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. 
 
 
Berekening van de precariobelasting 
 
Artikel 6 



1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de 
tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle 
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. 

 
 
Belastingtijdvak 
 
Artikel 7 
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. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8 
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 volle 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 volle aantal maanden dat na beëindiging 
van de belastingplicht in het jaar nog overblijft. 

 
 
Termijn van betaling 
 
Artikel 10 
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. 
 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 11 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en invordering van de precariobelasting. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 13 
1.   De 'Verordening precariobelasting' van 26 november 2008, nr. 6e, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.  
3.  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011. 
4.   Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2011'.  
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 



mr. L.A.M. (L  eo) Aarden.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 
2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011.  
 
 
Parkeerbelastingen 
 
Artikel 1 
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. 

 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 2 
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 lossen 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. houder : degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig 
moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een 
motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de 



Wegenverkeerswet (Stbl. 1935, 554) aangehouden register van 
opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op 
wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde 
van het parkeren in het register was ingeschreven; 



c. parkeerapparatuur :parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, centrale computer voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de 
registratie van parkeerbewegingen en hetgeen naar 
maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur 
wordt verstaan. 

d. artsenplaats : Een aan één of meerdere artsen specifiek toegewezen plaats 

volgens  

   art. 3, lid 3 sub f van de parkeerverordening. 

 Deze plaats wordt aangeduid door middel van het bord E09 uit 

bijlage I van het RVV 1990 met op het onderbord aangegeven het 

kenteken. 

e. GPP : Gehandicapten ParkeerPlaats. 
  Een aan een gehandicapte specifiek toegewezen plaats volgens art. 

3, lid 3,  
sub g van de parkeerverordening.  

  Deze plaats wordt aangeduid door middel van het bord E06 uit 
bijlage I van het RVV 1990 met op het onderbord aangegeven het 
kenteken. 

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
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. 

 
 



Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld 
 
Artikel 4 
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. 

 
 
Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing 
 
Artikel 5 
Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel 
behorende bij de Verordening parkeerbelastingen. 
 
 
Wijze van heffing en termijn van betaling 
 
Artikel 6 
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 één 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. 
 
 
Ontheffing van parkeerbelasting 
 

Artikel 7 

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 volle kwartalen waarop de vergunning 
betrekking heeft.  

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



 



Vrijstelling gehandicapten 
 
Artikel 7a 
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. 
 
 
Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling 
 
Artikel 8 
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. 

 
 
Kosten 
 
Artikel 9 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a,  
bedragen € 52. 
 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 10 
Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de parkeerbelastingen. 

 
 



Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De ‘Verordening parkeerbelastingen’ van  26 juni 1991, nr. 18, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 27 januari 2010, nr. 9b, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.  
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.  
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
  
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2011. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 1 
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente 

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



onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 
gebruikersbelasting; 

 b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 
noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; 
degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

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. 

 
 



Belastingobject 
 
Artikel 2  
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. 

 
 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 3 
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. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat 
artikel bedoelde waarde, de waarde van: 
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, 
die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij 
de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

b.  glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 
gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde 
grond; 

c.  onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als 
woning; 

d.  één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan 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 voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente; 

k. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs; 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover 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; 

l. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 

 de vrijstelling geldt niet voor zover 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; 

o. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning; 

 

 

Belastingtarieven 
 
Artikel 5 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 



percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting        0,255%; 
b. de eigenarenbelasting:         

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  
 0,135%; 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  
 0,321%. 

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven. 
 
 



Wijze van heffing 
 
Artikel 6 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7 
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. 

Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld € 4.000 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 € 4.000 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 twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 
 
 



Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 9 
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen van 20 december 2006, nr. 6aa, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang 
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011'. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2010,  
GR 10.2464057 
 
Gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1   



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

e. standwerken :  de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen 
verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting 
probeert over te 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.  

 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2   
Onder de naam “marktgeld” worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel rechten geheven voor het innemen van een standplaats en voor het door of 
vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats. 
Belastingplicht 
 
Artikel 3   
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen. 
 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 4   
Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
Belastingtijdvak 
 
Artikel 5   
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.  
Voor vaste standplaatsen en seizoensplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een 
kalendermaand. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6  
1. Het marktgeld voor een vaste standplaats en seizoensplaats 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. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7   
1.  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld dat: 

a.  bij wege van aanslag wordt geheven binnen één 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. 

 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 8   
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 



Nadere regels 
 
Artikel 9    
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking tot 
de heffing en de invordering van het marktgeld. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 10   
1.  De Verordening marktgelden 2010 vastgesteld bij raadsbesluit van 17 februari 2010, nr. 6e 

wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

2.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4.  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2011”. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
 
De griffier,       De voorzitter,   
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011. 



 
 
Voorwerp der belasting 
 
Artikel 1 
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven op honden die binnen 
de gemeente worden gehouden. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich 

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. 
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het 

houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de 
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 3 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 



Maatstaf van heffing en tarief 
 
Artikel 4 
1. De belasting wordt geheven per hond, met dien verstande dat meer dan één hond in één 

aanslag kan worden begrepen. 
2. De belasting bedraagt per belastingjaar: 
 a. voor de eerste hond  €   91,80; 
 b. voor de tweede hond van dezelfde houder € 136,32; 
 c. en voor elke hond boven het aantal van twee van  
  dezelfde houder € 183,60; 
 d. voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij 
  de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per  
 kennel niet meer dan       € 228,12. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 5 
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, vóór de aanvang van het belastingjaar wijziging heeft ondergaan of zijn belastingplicht is 
geëindigd. 
 
Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de 
belastingplicht in de loop van het belastingjaar. 
 
Artikel 7 
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 vóór de zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle 
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 beëindiging van de belastingplicht of 



vermindering van het aantal honden na de vijftiende van een kalendermaand is over die 
maand de volle belasting verschuldigd. Bij beëindiging van de belastingplicht of 
vermindering van het aantal honden op een eerder tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 8 
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden: 
a. beneden de leeftijd van twee maanden, voor zover zij gelijktijdig met de moederhond 

door dezelfde persoon worden gehouden en deze honden niet op de openbare weg komen; 
b. uitsluitend dienende om blinden te geleiden, mits daarvoor een geldend certificaat van de 

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds is uitgereikt; 
c. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan  
 30 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft; 
d. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- 

en kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in  
 artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit; 
e. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 
1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede 
lid, van genoemd besluit; 

f. die door de Stichting Hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een gehandicapte 
ter beschikking zijn gesteld of in opleiding zijn bij een gastgezin. 

 
g. die verblijven in een pension als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Honden- 

en kattenbesluit 1999. 
 
 
Termijn van betaling 
 
Artikel 9 
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  
 € 4.000 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 € 4.000 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 twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso 
van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één 
maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in 
het eerste lid.  

 
 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 10 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de hondenbelasting. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 14 
1. De Verordening hondenbelasting van 2 oktober 1991, nr. 21, goedgekeurd bij 

Koninklijk Besluit van 31 december 1991, nr. 91.012120, laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in 
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij 
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de 
bekendmaking. 
 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 

5.   Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2011'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 



Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011. 
 
 
RUBRIEK A ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Aard van de heffing 
 
Artikel 1 
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. 
 
 
Definities 
 
Artikel 2 
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 grafruimte één 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. 
    
 
Belastingplicht 
 



Artikel 3 
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. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 4 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
 
RUBRIEK B BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE  
 BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF 
 
 
Grafrechten 
 
Artikel 5 
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 familiegrafruimte €  11.692,00 
     vermeerderd met, voor elke m² grond, een gedeelte van een m² voor een gehele  
   gerekend, welke ingevolge het bepaalde in artikel 6.2, tweede lid,  
     van de beheersverordening beschikbaar wordt gesteld €  644,00 
    b. indien het betreft een huurgrafruimte bestaande uit drie verdiepingen,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €   2.184,00 
    c. indien het betreft een huurgrafruimte bestaande uit één verdieping,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar  €  1.612,00 
    d. indien het betreft een kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  644,00 
    e. indien het betreft een huurgrafruimte op het gedeelte van de begraafplaats  
     bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van Islamieten,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  1.612,00 
    f. indien het betreft een kinderhuurgraf op het gedeelte van de begraafplaats  
     bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van Islamieten,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  644,00 
2.  Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus   
  wordt geheven: 
  a. indien het betreft een huurgrafruimte op het urnenveld, sierurnenveld 

 of in de urnenmuur, uitgegeven voor een tijd van 30 jaar €  1.229,00 
b. indien het betreft een huurgrafruimte op het urnenveld, sierurnenveld 
 of in de urnenmuur, uitgegeven voor een tijd van 20 jaar €        817,00 
c. indien het betreft een kinderhuururnengraf uitgegeven voor een tijd van 30 jaar€        
430,00 

 d.  indien het betreft een kinderhuururnengraf uitgegeven voor een tijd van 20 jaar   €        
286,00 
3.  a. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar,  
     als bedoeld in artikel 6.4 van de beheersverordening, voor een huur- 
     grafruimte uitgegeven voor de tijd van 80, 60, 40, 30 en 20 jaar wordt  
     geheven €  759,00 



4. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een 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 € 74,00 
b. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 2 jaren €  150,00  
c. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 3 jaren € 225,00 
 
d. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 4 jaren €  302,00  
e. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 5 jaren €  376,00  
f. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 6 jaren € 452,00 
g. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 7 jaren €  527,00  
h. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 8 jaren € 603,00 
i. indien het uitsluitend recht moet worden verlengd met 9 jaren €  677,00 

5.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar  
    voor een kinderhuurgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt  
    geheven €  213,00 
6.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot bijzetten van een  
    asbus met 10 jaar voor een huurgrafruimte op het urnenveld, uitgegeven  
    voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven €  144,00 
7.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar 

    voor een één-verdiepingsgraf, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar  
    wordt geheven €  502,00 
8.  Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar  
  voor een kinderurnengraf, uitgegeven voor de tijd van 20 en 30 jaar wordt  

geheven € 142,00 
 
 
Begraafrechten 
 
Artikel 6 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met  
 vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven, indien het betreft: 
 a. het begraven in een familiegrafruimte of een huurgrafruimte €  699,00 
 b. het begraven in een kinderhuurgraf €  321,00 
 c. het begraven in een algemeen kindergraf €  101,00 
2. 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 familiegrafruimte of een huurgrafruimte €  292,00 
 b. het bijzetten in een kinderhuurgraf of een algemeen kindergraf €  144,00 
 c. het bijzetten in een daartoe bestemde grafruimte op het urnenveld €  63,00 
 d.    het bijzetten in de daartoe bestemde grafruimte op het kinderveld €  63,00 
 e. het bijzetten van een sierurn op een familiegrafruimte of een huurgrafruimte €

 63,00 
3.  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 één kist worden begraven, slechts éénmaal 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 één kist worden begraven, wordt  



    geen recht geheven. 
 
 
Artikel 7 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen  
op zaterdag, alsmede 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. 75% 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. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 
Gebruik orgel 
 
Artikel 8 
1. Voor het tijdens een rouwplechtigheid gebruik maken van het in de aula  
 aanwezige orgel wordt geheven: €  84,00 
2. Voor het tijdens een rouwplechtigheid gebruik maken van de in de  
 aula aanwezige geluidsinstallatie: €  44,00 
 
 
Op- en herbegraven 
 
Artikel 9 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, daaronder eventueel begrepen het 

herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake 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. 

 
 
Schudden van graven en het sluiten van graven 
 
Artikel 10 
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. 

 
 
Stichten graf- en urnenkelders 



 
Artikel 11 
1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder  
 wordt per grafruimte geheven €  463,00 
2. Voor het reinigen en wit verven van een grafkelder wordt geheven €  84,00 
3. Voor het aanbrengen van een houten vlonder in een grafkelder wordt geheven € 

 262,00 
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 €  213,00 
5. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven €  24,00 
6. Voor het plaatsen van een urnenkelder in een kinderurnengraf wordt geheven €

 142,00 
 
 
Aanbrengen grafsteen 
 
Artikel 12 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  
 grafruimte, niet zijnde een huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven €  114,00 
2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  
 urnengrafruimte, wordt geheven €  55,00 
3. Voor het op een grafruimte aanbrengen van een betonstrook, als bedoeld  
 in artikel 6.10.1b van de beheersverordening, wordt geheven €  33,00 
 
 
Aanbrengen beplanting 
 
Artikel 13 
1. Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde  
 een kinderhuurgraf of een algemene kindergrafruimte, wordt geheven €  231,00 
2. Voor het aanbrengen van een beplanting op een kinderhuurgraf wordt geheven €

  159,00 
3. Voor het aanbrengen van een beplanting op een algemene kindergrafruimte  
 wordt geheven €  17,00 
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  
 éénmalig recht geheven van €  55,00 
 
 
Lichten en herplaatsen grafbedekking 
 
Artikel 14 
1. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of  
 asbusbijzetting, niet zijnde een asbusbijzetting in een huurgrafruimte op  
 het urnenveld, wordt geheven €  182,00 
2. Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of  
 vierde asbusbijzetting in een huurgrafruimte op het urnenveld wordt geheven € 

 49,00 
 
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 €  348,00 
 
 
Onderhouden grafbedekking 
 
Artikel 16 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de grafruimten geplaatste voor- 
 werpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het onderhouden van  
 de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een voorwerp of  
 beplanting op een grafruimte, niet zijnde een kinderhuurgraf of een huurgrafruimte  
 op het urnenveld, per belastingjaar geheven: 
 a. voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk €  32,10 
   b. voor een liggende zerk €  43,50 
 c. voor een stel banden of hoge plinten €  27,00 
 d. voor palen al of niet met bronzen stangen €  17,10 
 e. voor marmergruis of soortgelijk materiaal €  27,00 
 f. voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 

 38,10 
 g. voor een graftuin €  69,30 
 h. voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting € 

 32,10 
 i. voor het verven van letters en/of symbolen  €  55,20 
 j.  voor een sierurn €  24,30 
 k. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp €  27,00 
2. Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een kinderhuurgrafruimte wordt  
 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven. 
3. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één 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 huurgrafruimte op het urnenveld of een kinderurnengraf betreft  

wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom 
 de grafsteen, per belastingjaar geheven €  42,00 
5. Indien de grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd of 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 een urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van 20 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het twintigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd.  

 Indien na het verstrijken van de termijn van 20 of 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 tienvoudige van het bedrag dat 
jaarlijks verschuldigd is. 

 
 



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

 
 
Grafrechten begraafplaats Esserveld 
 
Artikel 17 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een huurgrafruimte,  
 uitgegeven voor de tijd van 30 jaar  €  6.170,00 
2. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar, als bedoeld  
 in artikel 7.8 van de beheersverordening €  2.054,00 
3. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in een  
 urnenkelder, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar € 1.256,00 
4. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in een  
 urnenkelder, uitgegeven voor de tijd van 20 jaar €    837,00 
 
 
Grafrechten Zuiderbegraafplaats en Noorderbegraafplaats 
 
Artikel 18 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een huurgrafruimte,  
 uitgegeven voor de tijd van 30 jaar €  3.134,00 
2. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar,  
 als bedoeld in artikel 7.8 van de beheersverordening €  1.041,00 
 
 
Begraafrechten 
 
Artikel 19 
1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met  
 vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven €  699,00 
2. Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de  
 gewone uren van begraven wordt geheven, indien de asbus wordt bijgezet in 
 een grafruimte €  292,00 
3. Voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf wordt geheven €          63,00 



 
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is: 
 a.  voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of  
     kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte,  
     die in één kist worden begraven, slechts éénmaal 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 één kist worden begraven, geen recht geheven. 
 
Artikel 20 
Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
alsmede 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. 75% 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. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.  
  
 
 
Op- en herbegraven 
 
Artikel 21 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, daaronder eventueel begrepen het 

herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake 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. 

 
 
Schudden van graven en sluiten van graven 
 
Artikel 22 
1. Voor het schudden van een 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 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. 

 
 
Stichten grafkelders 
 
Artikel 23 



1. Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder wordt geheven: 
 a. voor een enkele grafkelder €  464,00 
 b. voor een dubbele grafkelder €  875,00 
2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee graf- 
 ruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde bedrag voor elke  
 grafruimte meer verhoogd met € 231,00 



 
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 €  213,00 
 
 
Vergunningen 
 
Artikel 24 
1.  Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  
  grafruimte wordt geheven €  114,00 
2.   Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een  

urnengrafruimte wordt geheven € 55,00 
  
 
 
Herplaatsen grafbedekking 
 
Artikel 25 
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 €  348,00 
 
 
Onderhouden grafbedekking 
 
Artikel 26 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de grafruimten geplaatste  
 voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, welke zijn geplaatst  
 op 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. €  32,10 
   elke meter of gedeelte daarvan hoger €  15,90 
 b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m. €  64,80 
   voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger €  32,10 
 c. voor een liggende steen of zerk €  43,50 
 d. voor een omrastering €  64,80 
 e. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van een  
   omrastering €  27,00 
 f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal €  27,00 
 g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting €

  38,10 
 h. voor een graftuin €  69,30 
 i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting € 

 32,10 
 j. voor het maaien van het gras rondom de grafsteen €  10,50 
 k.  voor een sierurn €  24,30 
 l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp € 27,00 
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 één grafruimte, wordt ten aanzien  
 van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid  
 verschuldigde recht geheven. 
4. Indien het een huurgrafruimte op het urnenveld of een kinderurnengraf betreft wordt, 
 voor het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom 
 de grafsteen, per belastingjaar geheven €  42,00 
 
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  €  69,30 
6. Indien van een grafruimte op één 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 onderscheidenlijk tot éénderde gedeelte geheven. 
7. Indien de grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd of 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 een urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van 20 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het twintigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd.  

 Indien na het verstrijken van de termijn van 20 of 30 jaar het uitsluitend recht tot 
begraven  met10 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 tienvoudige van het bedrag dat 
jaarlijks verschuldigd is. 

 
 
 
RUBRIEK D BEPALINGEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE 

GEMEENTELIJKE  
    BEGRAAFPLAATSEN TE HOOGKERK, MIDDELBERT EN NOORDDIJK 
 
 
Grafrechten 
 
Artikel 27 
1. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaalde  
 grafruimte wordt geheven, indien het betreft: 

a. een grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor onbepaalde  
  tijd   €  1.165,00 
b. een grafruimte op de begraafplaats Hoogkerk, uitgegeven voor de tijd van  

  30 jaar   €  690,00 
c. een grafruimte op de begraafplaats Middelbert, uitgegeven voor onbepaalde  

  tijd   €  1.165,00 



d. een grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor onbepaalde 
  tijd   €  1.165,00 

 e. een grafruimte op de begraafplaats Noorddijk, uitgegeven voor de tijd van  
  30 jaar   €  690,00 
2.   Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een   
 huurgrafruimte op het urnenveld op de begraafplaatsen Hoogkerk en Noorddijk  
 wordt geheven: 
   a. indien het betreft een huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd van 30 jaar €  983,00 
 b. indien het betreft een huurgrafruimte uitgegeven voor een tijd van 20 jaar €  653,00 
3. a. Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar  
   in een huurgrafruimte op de begraafplaats te Hoogkerk, uitgegeven  
   voor de tijd van 30 jaar €  228,00 
 b. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot bijzetten van  
     een asbus met 10 jaar voor een huurgrafruimte op het urnenveld,  
     uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven indien het  
     een grafruimte betreft op de begraafplaats te: 
   1. Hoogkerk: €  68,00 
       2.  Noorddijk: €  68,00 
 
  4. a. Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een 
   kinderhuurgrafruimte voor de tijd van 30 jaar wordt geheven, 
   indien het een grafruimte betreft op de begraafplaats te: 
   1. Hoogkerk: €  262,00 
   2. Noorddijk: €  262,00 
  b. Voor elke verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een  
   kinderhuurgrafruimte met een tijd van 10 jaar op de begraafplaats te: 
   1. Hoogkerk: €  86,00 
   2.  Noorddijk: €  86,00 
 
 
Begraafrechten 
 
Artikel 28 
1. a. Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en  
   met vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven €   351,00 
 b. Voor het begraven in een huurkindergraf €  161,00 
2. 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 grafruimte €  292,00 
 b. indien de asbus wordt bijgezet in een daartoe bestemde huurgrafruimte  
   op het urnenveld €  63,00 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is: 
 a.  voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of  
     kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte,  
     die in één kist worden begraven, slechts éénmaal 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 één kist worden begraven, geen recht geheven. 
 
Artikel 29 



Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, 
alsmede 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. 75% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a. genoemde 

tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur; 
c. 100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag. 
 
 
Op- en herbegraven 
 
Artikel 30 
1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, daaronder eventueel begrepen het 

herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Groningen, wordt geheven 
het bedrag van de voorafgaand aan de opgraving aan de opdrachtgever meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake 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. 

 
 



Schudden van graven 
 
Artikel 31 
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. 
Stichten graf- en urnenkelders 
 
Artikel 32 
1.  Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder  
 wordt per grafruimte geheven: 
 a. voor een enkele grafkelder €  350,00 
 b. voor een dubbele grafkelder €  577,00 
2. Indien voor de grafkelder gebruik wordt gemaakt van meer dan twee graf- 
 ruimten, wordt het in het eerste lid, onder b, genoemde recht voor elke  
 grafruimte meer verhoogd met €  229,00 
3. Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnen- 
 kelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven €  213,00 
4. Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven €  24,00 
 
 
Aanbrengen grafsteen 
 
Artikel 33 
1. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op  
 een grafruimte, niet zijnde een huurgrafruimte op het urnenveld, wordt  
      geheven   €  114,00 
 
2. Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op  
 een huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven €  57,00  
 
 
Aanbrengen beplanting 
 
Artikel 34 
Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte, niet zijnde een  
huurgrafruimte op het urnenveld, wordt geheven €  231,00 
 
 
Herplaatsen grafbedekking 
 
Artikel 35 
Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of  
vierde asbusbijzetting in een huurgrafruimte op het urnenveld wordt geheven €  49,00 
 
 
Onderhouden grafbedekking 
 
Artikel 36 
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de grafruimten geplaatste  
 voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, welke zijn geplaatst  



 op 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 €  32,10 
  elke meter of gedeelte daarvan hoger €  15,90 
  
 b. voor een staand monument, niet hoger dan 1 m €  64,80 
  voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger €  32,10 
 c. voor een liggende steen of zerk €  43,50 
 d. voor een omrastering €  64,80 

d. voor een stel stenen banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van  
  een omrastering €  27,00 

 f. voor marmergruis, steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal €  27,00 
 g. voor een bloembak, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting € 

 38,10 
 h. voor een graftuin €  69,30 
 i. voor een buxushaag, geen onderdeel vormende van de overige grafbeplanting € 

 32,10 
 j. voor het maaien van het gras rondom de grafsteen €  10,50 
 k. voor een sierurn €  24,30 
 l. voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp €  27,00 
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 terzake door of namens het college van burgemeester en  
 wethouders is opgesteld. 
3. Indien het een huurgrafruimte op het urnenveld betreft wordt, voor het schoonhouden  
 van de grafsteen en het maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar  
 geheven  €  42,00 
4. Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één grafruimte, wordt ten aanzien  
 van elke grafruimte meer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid  
 verschuldigde recht geheven. 
5. Indien de grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd of 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 een urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van 20 jaar kunnen de in dit 
artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het twintigvoud 
van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is 
verschuldigd.  

 Indien na het verstrijken van de termijn van 20 of 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 tienvoudige van het bedrag dat 
jaarlijks verschuldigd is. 

 
 
RUBRIEK E   OVERIGE BEPALINGEN 
 
 



Inschrijven en overschrijven 
 
Artikel 37 
1. Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven €  15,50 
2.  Voor het inschrijven van een tweede of derde overlijdene in het gemeentelijke  
 register wordt geheven €  15,50 
3. Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven €  32,00 
 

 
Artikel 38 
Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op één van de begraafplaatsen  
wordt per verstrooiing geheven  € 63,00  
 
Wijze van heffing en betaling 
 



Artikel 39 
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 één termijn, welke 
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 één termijn, 
welke vervalt vier weken na de dagtekening van het schriftelijk stuk. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 40 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de begrafenisrechten. 
 
 
Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
 
Artikel 41 
1. De Verordening begrafenisrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2010 van 16 december 

2009, nr. 7c wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van 
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening begrafenisrechten 2011. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.   Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel  
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010 
GR 10.2464057; 



 
Gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelastingen 
2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
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. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
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. 

 
 
Belastingobject 
 
Artikel 3 
Als één 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. 

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

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

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 5 
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, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die 
bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd 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 voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet toebehoort aan de 
gemeente; 

 g. bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
basisonderwijs 

 de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover 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 voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 

 de vrijstelling geldt niet voor zover 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 voor zover 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.   

 
Waardepeildatum 
 
Artikel 6 
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 één 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.  

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

percentage  bedraagt voor: 
  a. de gebruikersbelasting       0,255%; 
  b. de eigenarenbelasting:         
   1. voor woonruimten        0,135%; 
   2. voor bedrijfsruimten       0,321%. 
2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 9 
3. 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. 

4. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld € 
4.000 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 € 4.000 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 twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 



binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid.       

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 10 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de roerende-zaakbelastingen. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 11 
1. De Verordening roerende-zaakbelastingen van 21 december 2005, nr. 6n, laatstelijk 

gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

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

6.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
7.   Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening roerende-zaakbelastingen 2011'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057. 
 
gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 



 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
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 ne dag in een kalendermaand tot en met 

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

de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; 
e. 'kalenderjaar' :de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2 
Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening 
en de daarbij behorende tarieventabel. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van 
wie de dienst is verleend. 
 
 



Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
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 afgeven van bewijzen van onvermogen; 
d. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, 

wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij; 
e. 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; 

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

houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 
h. nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken welke 

uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel. 
 
 
Maatstaven van heffing en tarieven 
 
Artikel 5  
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 volle eenheid aangemerkt. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6  
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. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7  
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. 

 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 8 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
Vermindering of teruggaaf 
 
Artikel 9  
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. 

 
 
Overdracht van bevoegdheden 
 
Artikel 10 
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 officiële 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 gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens); 



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. 
 
 



Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. 
 
 
Overgangsrecht 
 
Artikel 12 
1. De Legesverordening van 30 juni 2010, nr. 3a, wordt ingetrokken met ingang 

van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten: 
a. die zich voor die datum hebben voorgedaan; 
b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden 

voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
nog moeten worden toegepast. 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in 
artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de 
in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende 
periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges 
hiervoor in die periode plaatsvindt. 

 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 13 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011. 
3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2011’. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,       De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.     dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



TARIEVENTABEL LEGES 
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 
 
 
Indeling tarieventabel 
 
Titel 1  Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1  Algemeen 
Hoofdstuk 2  Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 3  Reisdocumenten 
Hoofdstuk 4  Rijbewijzen 
Hoofdstuk 5  Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
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, 

tekening of lichtdruk €  4,50 
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 € 10,00 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 €  10,00 

 
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 €   88,30 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het 
registreren van een partnerschapsrelatie  €   309,20 

 met dien verstande dat voor een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie op woensdagochtend in de trouwzaal 
van het Stadhuis op de tijdstippen 09.00 uur en 09.30 uur geen 
leges worden geheven 

1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt op woensdag vanaf 10.00 uur of donderdag wordt 
het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   81,30 

1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt 

 op vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   326,60 
1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 

plaatsvindt 
 op zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd 

met €   812,10 
1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen 

van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie per getuige €  10,40 

1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk in ‘De Prefectenhof’ €  88,30 

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 
trouwlocaties 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 
 
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een 
reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen €  52,10 

1.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een groter 
aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 
bedoeld in 1.3.1 (zakenpaspoort) €  58,20 

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument 
als bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 direct bij de aanvraag van dit 
nieuwe reisdocument €  9,20 

1.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind middels een 
bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als 
bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 €  21,50 

1.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) €  43,80 

1.3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 
voor personen tot en met 13 jaar €  9,20 

1.3.7 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 
1.3.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van €  45,00 

1.3.8 Het tarief genoemd in 1.3.7 wordt bij een gecombineerde 
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.3.1 
en 1.3.2 en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.3.3 slechts één keer per reisdocument berekend. 

1.3.9 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.4 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag per 
bijschrijvingssticker van  €  21,40 

1.3.10 De overeenkomstig de in 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 1.3.6 genoemde 
tarieven geheven leges worden vermeerderd met  €  35,00 

 voor elk Nederlands reisdocument dat de aanvrager bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan 
overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.3.11 De onder 1.3.10 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van 
het reisdocument meer dan 11 jaren zijn verstreken 

1.3.12 In geval de aanvrager bij het indienen van de aanvraag 
tegelijkertijd 2 verschillende Nederlandse reisdocumenten niet 
als zodanig herkenbaar kan overleggen als gevolg van verlies, 
diefstal of andere oorzaak, worden de onder 1.3.10 genoemde 
leges slechts éénmaal geheven 

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

1.3.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een onbruikbaar gemaakt 
reisdocument €   2,00 



Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 
 
1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een rijbewijs €  62,00 
1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges 

worden vermeerderd met €  35,00 
 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  €  33,50 

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

 
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoons- 

gegevens  
 
1.5.1 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder één 

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon waarvoor: 
a. de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet 

worden geraadpleegd en/of 
b. de voor de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens 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 €  14,50 
1.5.2.2 tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot één gezin 

behorende personen (gezinsuittreksel) €   23,40 
1.5.2.3 tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder 

winstoogmerk op grond van artikel 100 Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, per verstrekking €  8,60 

1.5.2.4 tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 109 Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per 
verstrekking €  8,60 

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  €  16,60 

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 €  780,95 
1.5.4.2 via een geautomatiseerde steekproef €  1.124,56 
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 78 van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens €  14,00 



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 10, tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 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 €  12,10 
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk €  12,10 
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

duplicaattrouwboekje €  14,00 
1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

verklaring omtrent voorgenomen vestiging €  12,10 
1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ 

telegrafisch/telefonisch/per fax) overbrengen van gegevens €  9,20 
 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 justitiële 
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 persoons- 

gegevens 
 
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 €  4,50 
1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's €  22,50 
1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier €  4,50 
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 €  4,50 

 
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 €  29,50 
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de 

gemeente €  9,10 
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan 

 €   9,10 
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende 

stukken  €   29,50 
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd 

document  €   4,50 
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 €  20,40 
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de 

raadsvergaderingen, per jaargang €  75,00 
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van 

de bouwverordening €  46,30 
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 €  9,10 
 
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 bladzij of gedeelte daarvan op 
formaat A4  €  0,35 

 Met een minimum van   €  0,80  
 en een maximum van  €  9,10  
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  €  0,55 
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat  €  2,50 
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op A1-formaat  €  4,00 
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op A0-formaat  €  7,60 
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat  €  1,00 
1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat  €  8,10 
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op A1-formaat  €  10,10 
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op A0-formaat  €  15,10 
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   €  9,10  
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   €  0,50 

1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een 
ingeschreven beperkingenbesluit  €  7,60 

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   €  12,10 

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   €  10,35 

 
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   €  578,00 

 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  €  578,00 

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  €   578,00 

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 verschuldige leges 
 
Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
 
1.11 Het tarief bedraagt voor: 



1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet €  44,60 

1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet €  33,50 

 
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 
 
1.12 Het tarief bedraagt voor: 
1.12.1 het verlenen van een ontheffing in het kader van de 

Winkeltijdenwet of Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet €  50,25 
1.12.2 het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander €  50,25 
1.12.3 het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing €  50,25 
 
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 één 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 €  136,00 
 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 €  10,50 

 
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 commerciële partij  €  76,50 

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) €   50,00 

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  €  24,80 

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) €  168,00 

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)  €  94,50 



 
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 €  420,00 

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 €  2,00 

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 €  2,00 

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 €  420,00 

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 €  420,00 

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  €  2,00 

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  €  2,00 

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) €  101,50 

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 E1 (parkeerverbod) en E2 
(verbod stil te staan)  €  29,90 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 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 E1 
(parkeerverbod) en E2 (verbod stil te staan)  €  18,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 is verleend 

1.16.1.4 het verlenen van een parkeerontheffing voor marktkooplieden 
voor een periode van zes maanden per daarin vermelde dag €  45,40 

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 €  25,20 

 
Hoofdstuk 17 Diversen 
 
1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 
Wet op de Dierenbescherming (het hebben van een bedrijf 
voor het verkopen e.d. van honden of katten) €  101,50 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst 
van een potentiële koper van een bouwkavel €  37,90 

1.17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor 
woonschepen als bedoeld in artikel 8 van de Verordening 
openbaar vaarwater 2002 €  140,00 

1.17.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.17.3 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 
1.17.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

bouwdossier €  7,60 
1.17.6 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

milieudossier  €  7,60 
1.17.7 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens over 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van een perceel 
of locatie en/of over de aanwezigheid van ondergrondse tanks 
daarin  €  82,00 



1.17.8 Het tarief bedraagt voor: 
1.17.8.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van 

gevels van woningen (met een maximum van 25 gevels per 
overzicht) €  169,00 

1.17.8.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in 
inrichtingen die vallen onder het Besluit horecabedrijven 
milieubeheer voor: 

1.17.8.2.1 de eerste keer per inrichting    258,50 
1.17.8.2.2 elke volgende keer  €  258,50 
1.17.8.3 het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers bij 

eenmalige activiteiten als popconcerten, houseparty’s e.d. in 
inrichtingen waarvoor een Wet milieubeheervergunning is 
verleend  €  332,00 

1.17.9 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van 
geluidsisolatiemetingen aan inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer op verzoek van de eigenaar of exploitant €  427,50 

1.17.10 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas 
voor een ondergrondse container in verband met verlies van 
een eerder uitgegeven pas €  15,50 



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 1989 (UAV 
1989), 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 € 455.000,00 of minder bedragen:  €  34,05 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 
 met een minimum van €  100,90 
2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,00 bedragen: €  15.492,75 
 vermeerderd met €  27,95 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 

boven  €  455.000,00 
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:  €  111,30 

2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid 

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: €  242,00 



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 
zal worden verschaft; 

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

 met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  155,40 

 100 tot 200 m² €  233,60 
 200 tot 300 m² €  389,90 
 300 tot 500 m² €  624,30 
 500 tot 1.000 m² €  915,00 
 1.000 tot 2.000 m² €  1.398,80 
 2.000 tot 3.000 m² €  1.841,20 

3.000 tot 4.000 m² €  2.036,50 
4.000 tot 5.000 m² €  2.231,20 
5.000 tot 6.000 m² €  2.551,80 
6.000 tot 7.000 m² €  2.828,70 
7.000 tot 8.000 m² €  2.879,10 
8.000 tot 9.000 m² €  2.944,80 
9.000 tot 10.000 m² €  3.140,70 
10.000 tot 15.000 m² €  3.730,20 
15.000 tot 20.000 m² €  3.926,00 
20.000 tot 30.000 m² €  4.907,90 
30.000 tot 40.000 m² €  5.235,10 
40.000 tot 50.000 m² €  5.562,70 
50.000 m² of meer  €  5.889,70 

 
2.2.4 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in 

beschermd stadsgezicht 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen 
 - waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of  
  voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid,  
  onder g, van de Wabo; 
 - waarvoor op grond van een provinciale verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo; 

 - waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de 
Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Wabo; 

 bedraagt het tarief:  €  115,50 
2.2.5 Handelsreclame 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke 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:  €  121,40 



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 Het tarief bedraagt voor: 
3.1.1 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)  €  603,00 

3.1.2 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)  €  944,00 

3.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning semi-horeca)  €  472,00 

3.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:28 van de 
APVG 2009 (het verstrekken van sterke drank)   €  92,00 

3.2 Indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van een 
vergunning of  ontheffing in verband met een wijziging van 
de bedrijfsleider of beheerder van een horecabedrijf, 
inrichting of lokaliteit bedraagt het tarief in afwijking van de 
onderdelen 3.1 tot en met 3.1.4  €  178,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
sinds het verstrekken van de initiële vergunning of ontheffing 
minder dan zes maanden zijn verstreken 

3.3 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: 

3.3.1 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   €  324,00 

3.3.2 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   €  61,00 

 
Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen 
 
3.2.1 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)  €  25,00 

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)  €  1.400,00 

 met dien verstande dat de leges uitsluitend worden geheven 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning voor het organiseren van een groot evenement. 



 Onder een groot evenement wordt verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak waarvan de aard of de 
publieksaantrekkende 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 coördinatievergadering waarin verschillende 
disciplines zoals politie en hulpverleningsdiensten 
bijeenkomen. verschillende disciplines zoals politie en 
hulpverleningsdiensten bijeenkomen. 

 
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) €  2.035,00 

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) €  1.356,00 

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) €   1.008,00 

 
Hoofdstuk 4  Splitsingsvergunning woonruimte 
 
3.4 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 zal ontstaan €  236,20 

3.5 In afwijking van onderdeel 3.4 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 €  451,00 

3.6 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 
Brandbeveiligings-verordening  €  242,00 

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 €  66,80 

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 €  242,00 
 vier tot en met zeven dagen €  396,80 
 meer dan zeven dagen €  396,80 
 vermeerderd met €  77,10 
 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; 
 met een oppervlakte van 
 minder dan 100 m² € 155,40 

100 tot 200 m² €  233,60 
200 tot 300 m² €  389,90 
300 tot 500 m² €  624,30 
500 tot 1000 m² €  915,00 
1000 tot 2000 m² €  1.398,80 
2000 tot 3000 m² €  1.841,20 
3.000 tot 4000 m² €  2.036,50 
4000 tot 5000 m² €  2.231,20 
5000 tot 6000 m² €  2.551,80 
6000 tot 7000 m² €  2.828,70 
7000 tot 8000 m² €  2.879,10 
8000 tot 9000 m² €  2.944,80 
9000 tot 10000 m² €  3.140,70 
10000 tot 15000 m² €  3.730,20 
15000 tot 20000 m² €  3.926,00 
20000 tot 30000 m² €  4.907,90 
30000 tot 40000 m² €  5.235,10 
40000 tot 50000 m² €  5.562,70 
50000 m² of meer  €  5.889,70 
 

3.5.2.2 inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig  
kunnen zijn met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  77,10 
100 tot 200 m² €  116,80 
200 tot 300 m² €  194,00 
300 tot 500 m² €  312,20 
500 tot 1000 m² €  466,60 
1000 tot 2000 m² €  698,90 
2000 tot 3000 m² €  933,60 
3000 tot  4000 m² €  1.052,80 
4000 tot 5000 m² €  1.164,30 
5000 tot 6000 m² €  1.452,60 
6000 tot 7000 m² €  1.557,50 
7000 tot 8000 m² €  1.623,10 
8000 tot 9000 m² €  1.648,20 
9000 tot 10000 m² €  1.701,50 



10000 tot 15000 m² €  1.798,10 
15000 tot 20000 m² €  1.995,40 
20000 tot 30000 m² €  2.092,00 
30000 tot 40000 m² €  2.387,20 
40000 tot 50000 m² €  2.644,70 
50000 m² of meer  €  3.340,90 

 
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 
 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1   
Deze verordening verstaat onder: 
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor 

inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of 
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 
 
 
Aard van de heffing 
 
Artikel 2   
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.  

 
 



Belastbaar feit en belastingplicht 
 
Artikel 3   
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. 

 
 
Zelfstandige gedeelten 
 
Artikel 4   
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn 
om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk 
als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die 
gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden 
aangemerkt. 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 5   
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 
 
 
Belastingtarieven 
 
Artikel 6  
De belasting bedraagt € 131,80 per perceel. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 7   
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8   
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld 
 
Artikel 9   
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.  
 
 



Termijnen van betaling 
 
Artikel 10  
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 € 
4.000 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 € 4.000 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 twee van de tien termijnen niet zijn betaald door automatische 
incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de rioolheffing. 
 
 



Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De 'Verordening rioolrechten’ van 17 december 2008, nr. 6v, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2011'.  
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 8e. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2010, 
GR 10.2464057; 
 
Gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990; 
 
HEEFT BESLOTEN 
 
vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2011. 

 

Artikel 1 
Behoudens het bepaalde in de hierna volgende artikelen wordt kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen verleend met toepassing van de krachtens artikel 26 van de 
Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde 
regels. 



 

Artikel 2 
Bij bepaling van de betalingscapaciteit wordt 100% van de genormeerde 
bijstandsuitkeringen aangemerkt als kosten van bestaan. 
 
Artikel 3 
1. Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen: 

a. de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond; 
b. de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 

onderdelen 1 en 2 van de bij de Verordening reinigingsheffingen behorende 
tarieventabel. 

2. De kwijtschelding van de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond 
bedraagt  
€ 55,20. 

3. Van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 en 2 van de bij de 
Verordening reinigingsheffingen behorende tarieventabel wordt volledige 
kwijtschelding verleend aan: 
a. kwijtscheldingsgerechtigden die een langdurigheidstoeslag ontvangen; 
b. kwijtscheldingsgerechtigden die vijf jaar of langer kwijtschelding ontvangen. 
De kwijtschelding voor de overige kwijtscheldingsgerechtigden bedraagt 57% van het  
verschuldigde bedrag. 
 

Artikel 4 
Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit 
verzoek schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 3 
bedoelde aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken.. 

 
Artikel 5 
1. De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen van 13 november 2002, nr. 5, 

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken 
met ingang van 

 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
kwijtscheldingsverzoeken die betrekking op belastingaanslagen over het belastingjaar 
2010 of eerder.  
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

8.   Deze regeling wordt aangehaald als 'Kwijtscheldingsregeling 2011'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ‘VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 
2011’ 



 
 
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 
 
1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 181,92 
 
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 één persoon vermeerderd met € 98,04 

 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 € 133,56 
 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 € 180,48 
 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 € 297,48 
 
3. De belasting als bedoeld in de onderdelen 1 en 2 wordt voor het op  

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 € 117,00 
per container    

 
4.1. De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke  
 afvalstoffen categorie 1 bedraagt 
 4.1.1. voor elke aanvraag boven het aantal van twee en onverminderd 
  het bepaalde in 4.1.2. € 45,00 
 4.1.2. voor een hoeveelheid van meer dan 1,5 m³ € 45,00 
4.2.   De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke  
 afvalstoffen categorie 2 bedraagt € 111,00 
 per m³ 
4.3.   De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval bedraagt € 15,00 
 per m³ 
   
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 € 19,00 
  per keer 
 5.1.2. in geval van aanvoer op een éénassige aanhangwagen € 56,00 
  per keer 
 5.1.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
  bestelbus € 197,00 
  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 éénassige aanhangwagen € 12,50 
  per keer 
 5.2.3. in geval van aanvoer op een tweeassige aanhangwagen of in een 
  bestelbus € 197,00 
  per ton  
  met dien verstande dat de eerste vier bezoeken gratis zijn. 
 
5.3 De belasting voor het aanbieden van autobanden met velg bij het  
 afvalbrengstation van de ARCG aan de Duinkerkenstraat en het  
 afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid bedraagt per stuk € 10,00 
 
 
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten 
 
Het recht bedraagt voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van  
een minicontainer met een inhoud van 140 liter bij lediging éénmaal per week,  
per belastingjaar                  € 348,96  
 
 
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING 
PRECARIOBELASTING 2011 
 
 
Nr. Omschrijving 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 m² per jaar €   39,35 
0.2 Idem per m² per maand €   4,10 
0.3 Idem per m² per week €   1,25 
0.4 Idem per m² per dag €  0,34 
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 m² per dag €   3,35 



 
1. Groenstroken en dergelijke 
 
 Groenstroken, kelderingangen of stoepen 
 bij een perceel per groenstrook,  
  kelder ingang of stoep  
  per jaar €    4,30 
 
2. Bouwmaterialen 
2.1 Bouwmaterialen, voor zover de gemeente- 
 grond is voorzien van een wegbedekking  
 of op andere wijze geschikt is gemaakt  
 voor bestemd doel per m² per maand  €    4,10 
2.2 Idem per m² per week  €    1,25 
2.3 Bouwmaterialen, voor zover de gemeente- 
 grond niet is voorzien van een weg- 
 bedekking of op andere wijze geschikt  
 is gemaakt voor bestemd doel per m² per maand  €   0,42 
2.4 Idem per m² per week  €   0,11 
 
3. Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke 
 
3.1 Kabels per m per jaar  €    1,25 
3.2 Leidingen, buizen, kokers en dergelijke per m per jaar  €    4,00 
 
4. Terrassen 
 
4.1 Terrassen buiten de diepenring per m² per jaar € 32,50 
4.2 Terrassen binnen de diepenring per m² per jaar € 40,05 
 
 
 
 
5. Uitstallingen, lichtbakken en dergelijke 
 
 Lichtbakken, uithangborden, neonlichtreclames  
 en dergelijke per m² per jaar € 88,90 
 
6. Containers en steigers 
 
6.1 Open afvalcontainers met een inhoud  
 minder dan 10 m3 per plaatsing € 8,20 
6.2 Open afvalcontainers met een inhoud 
 van 10 m3 of meer per plaatsing € 20,20 
6.3 Zeecontainers per m² per maand € 4,00 
6.4 Idem per m² per week € 1,25 
6.5 Rolsteigers per plaatsing € 16,25 
6.6 Vaste steigers per m² per maand € 4,00 
6.7 Idem per m² per week € 1,25 
 



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: 
 

Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, 
Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, Martinikerkhof: 
€ 1,10 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 
 
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: 
€ 2,20 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 
€ 0,80 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten. 

 
3. Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip: 

€ 1,10 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: 
€ 1,50 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: 
€ 1,50 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: 
€ 1,50 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:  



 
Overwinningsplein, Hortusbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeehelden- 
Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, deel van de 
Oranjebuurt: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
8. 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: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur. 

 
9. 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: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 

 
10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 22.00 

uur op het parkeerterrein aan de Zaanstraat en op het parkeerterrein onder het Emmaviaduct: 
€ 2,40 voor de eerste vier uur, daarna voor het vijfde uur € 1,40. Bij een parkeerduur van zes 
uur of meer geldt een dagtarief van € 13. 

 
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:  
€ 1,50 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een maximum van  
€ 7,60 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; 
€ 0,40 voor de eerste 30 minuten en daarna € 0,40 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: 
€ 1,50 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: 
€ 1,50 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: 
€ 1,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur. 



 
Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b. 
 
A - Vergunning voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats voor houders van 
motorvoertuigen op wier naam het voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van de 
vergunningverlening is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 
aangehouden register van opgegeven kentekens. 
 
Binnenstad: 
 
Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub a, van de  
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 3 van de Nadere Regels Parkeren op  
Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bewonersvergunning):  
€ 193,00 per jaar. 
 
Hortusbuurt, Oosterpoortbuurt, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, 
Zeehelden- en Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, 
Binnenstad-Oost, deel van de Oranjebuurt, de Linie, het parkeerterrein bij het zwembad “de 
Papiermolen” en de “Kop van Oost”: 
 
1. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub a, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, eerste lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bewonersvergunning):  

 € 58,60 per jaar. 
 
2. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub b, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, tweede lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bedrijfsvergunning):  
€ 58,60 per jaar. 

 
3. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, sub b, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, derde lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (extra bedrijfsvergunning):  

 € 366,30 per jaar. 
 
4. Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, derde lid, onderdeel c, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, vijfde lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen (bezoekerskaart):  

 € 31,60 per jaar. 
 
B - Tijdelijke vergunning voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats. 
 
1. Voor een tijdelijke vergunning (vergunning krachtens artikel 3, derde lid sub h, van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, twaalfde lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 €     7,50 per dagkaart; 
 €   41,00 per weekkaart; 
 € 177,70 per maandkaart. 
 
2. Voor een tijdelijke vergunning voor bewoners van de in onderdeel III omschreven gebieden 

(exclusief binnenstad) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid sub k, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, vijftiende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 
€ 58,60 per jaar.  
 



 
3. Voor een tijdelijke vergunning voor bewoners van de binnenstad (zoals gedefinieerd in 

onderdeel III) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid sub l, van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, zestiende lid, van de Nadere Regels Parkeren op 
Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 
€ 193,00 per jaar. 

 
C - Vergunning voor het parkeren op een belanghebbendenplaats. 
 
1. Voor een vergunning tot het parkeren op een specifiek aangewezen weggedeelte en voor het 

parkeren in de gehele gemeente voor aanbieders van autodate (vergunning krachtens artikel 3, 
derde lid sub d en f, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, elfde lid, 
van de Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 58,60 per jaar. 
 
2. Voor een vergunning voor het parkeren op een specifiek daartoe aangewezen plaats ten 

behoeve van een arts (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub f van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, negende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 410,40 per jaar. 
 
3. Voor een vergunning voor het parkeren op een specifiek daartoe aangewezen plaats ten behoeve 

van gehandicapten (particulier) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub g van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, tiende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 0,00 per jaar. 
 
4. Voor een vergunning voor het parkeren op een specifiek daartoe aangewezen plaats ten 

behoeve van gehandicapten (bedrijf) (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub g van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, tiende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 410,40 per jaar 
 
 
D - Overige vergunningen. 
 
1. Voor een vergunning voor verloskundigen, medewerkers Thuiszorg, kraamverzorgers, 

huisartsen tot het parkeren op een parkeerapparatuurplaats in de gehele gemeente (vergunning 
krachtens artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 
1998 j° artikel 4, zevende lid, van de Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en 
Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 58,60 per jaar. 
 
2. Voor een vergunning voor storingsmonteurs tot het parkeren op een parkeerapparatuurplaats 

in de wijk waarin zij als bewoner ingeschreven staan (vergunning krachtens artikel 3, derde 
lid, sub e, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, achtste lid, van de 
Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 366,30 per jaar. 
 
3. Voor een vergunning voor schippers tot het parkeren op een parkeerapparatuurplaats op 

aangewezen weggedeelten (vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub f, van de 
Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° artikel 4, negende lid, van de Nadere Regels 
Parkeren op Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 58,60 per jaar. 
 



 
4. Voor een dagparkeervergunning voor bedrijven voor het parkeren in het centrum (vergunning 

krachtens artikel 3, derde lid, sub i, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 1998 j° 
artikel 4, dertiende lid, van de Nadere Regels Parkeren op Belanghebbenden- en 
Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 21,20.  
  
5. Voor een dagparkeervergunning voor bedrijven voor het parkeren in een schilwijk 

(vergunning krachtens artikel 3, derde lid, sub j, van de Parkeerverordening gemeente 
Groningen 1998 j° artikel 4, veertiende lid, van de Nadere Regels Parkeren op 
Belanghebbenden- en Parkeerapparatuurplaatsen): 

 € 15,60. 
 
6. Voor de wijziging van een kenteken (wijziging van een vergunning krachtens artikel 5 van de 

Parkeerverordening gemeente Groningen 1998): 
 € 0,00 per geval. 
 
 



 
Onderdeel III - Gebiedsomschrijvingen 
 
a. Binnenstad  : Het gebied begrensd door de middellijn van de 

waterwegen  Noorderhaven, Lopendediep, 
Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Oosterhaven, 
Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A; 

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

c. Oosterpoortbuurt  : 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; 

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

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

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

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

h. Oosterparkbuurt  : 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; 

i. Grunobuurt/Laanhuizen : 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; 

j. Korrewegbuurt  : 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 
Korreweg, Korreweg, Singelweg, P.J. van 
Kerckhoffstraat tot Bloemsingel; 

k. Binnenstad-Oost  : 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). 

l. Deel van de Oranjebuurt : 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 GNG00P 
00908G0000 en GNG00P 00768G0000 hetgeen ongeveer 
overeenkomt met een loodrechte lijn op het Eemskanaal in 
het verlengde van Agunnaryweg.   

 
TARIEVENTABEL MARKTGELDEN 2011 
(behorend bij de Verordening marktgelden 2011) 
 
1.  Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen, dagplaatsen en seizoensplaatsen per ter 

beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan: 
a.  kleinverbruik (230V/16A): € 0,89 per m² + € 1,51 per marktdag; 
b.  kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (230V/32A): € 0,89 per m² + € 4,54 

per marktdag; 
c. krachtstroom (400V/32A): € 0,89 per m² + € 9,08 per marktdag en voor 

standwerkersplaatsen per m² ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of 
gedeelte daarvan € 7,00. 

 
De opbouw van het marktgeld is als volgt: 
 
a. kleinverbruik: 
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 1,51 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 
 
b. kleinverbruik op krachtstroomaansluiting: 
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 4,54 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektricteit) 
 
c.  krachtstroom 
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief promotiegeld) 
€ 0,04 per m² exclusief BTW (elektriciteit) 
€ 9,08 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit) 
 
2.  Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar boven 

afgerond op 1 m². 



3.  Teruggaaf van marktgeld, geheven op grond van lid 1, sub b, 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. 

 
  
 
 
 
TARIEVENTABEL LEGES 
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 
 
 
Indeling tarieventabel 
 
Titel 1  Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1  Algemeen 
Hoofdstuk 2  Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 3  Reisdocumenten 
Hoofdstuk 4  Rijbewijzen 
Hoofdstuk 5  Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
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, 

tekening of lichtdruk €  4,50 
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 € 10,00 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 €  10,00 

 
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 €   88,30 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het 
registreren van een partnerschapsrelatie  €   309,20 

 met dien verstande dat voor een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie op woensdagochtend in de trouwzaal 
van het Stadhuis op de tijdstippen 09.00 uur en 09.30 uur geen 
leges worden geheven 

1.2.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt op woensdag vanaf 10.00 uur of donderdag wordt 
het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   81,30 

1.2.2.2 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 
plaatsvindt 

 op vrijdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd met €   326,60 
1.2.2.3 Indien de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie 

plaatsvindt 
 op zaterdag wordt het in 1.2.2 genoemde tarief vermeerderd 

met €   812,10 
1.2.3 Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen 

van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of 
partnerschapsregistratie per getuige €  10,40 

1.2.4 Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk in ‘De Prefectenhof’ €  88,30 

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 
trouwlocaties 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 
 
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een 
reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen €  52,10 

1.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een nationaal paspoort, een groter 
aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 
bedoeld in 1.3.1 (zakenpaspoort) €  58,20 

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument 
als bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 direct bij de aanvraag van dit 
nieuwe reisdocument €  9,20 

1.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het bijschrijven van een kind middels een 
bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als 
bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 €  21,50 

1.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) €  43,80 

1.3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 
voor personen tot en met 13 jaar €  9,20 

1.3.7 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 
1.3.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van €  45,00 

1.3.8 Het tarief genoemd in 1.3.7 wordt bij een gecombineerde 
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.3.1 
en 1.3.2 en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.3.3 slechts één keer per reisdocument berekend. 

1.3.9 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.4 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag per 
bijschrijvingssticker van  €  21,40 

1.3.10 De overeenkomstig de in 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 en 1.3.6 genoemde 
tarieven geheven leges worden vermeerderd met  €  35,00 

 voor elk Nederlands reisdocument dat de aanvrager bij het 
indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan 
overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak 

1.3.11 De onder 1.3.10 genoemde vermeerdering van leges wordt niet 
geheven indien sinds het verlopen van de geldigheidsdatum van 
het reisdocument meer dan 11 jaren zijn verstreken 

1.3.12 In geval de aanvrager bij het indienen van de aanvraag 
tegelijkertijd 2 verschillende Nederlandse reisdocumenten niet 
als zodanig herkenbaar kan overleggen als gevolg van verlies, 
diefstal of andere oorzaak, worden de onder 1.3.10 genoemde 
leges slechts éénmaal geheven 

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

1.3.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot teruggave van een onbruikbaar gemaakt 
reisdocument €   2,00 



Hoofdstuk 4 Rijbewijzen 
 
1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van een rijbewijs €  62,00 
1.4.2 De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges 

worden vermeerderd met €  35,00 
 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  €  33,50 

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

 
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoons- 

gegevens  
 
1.5.1 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder één 

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon waarvoor: 
a. de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet 

worden geraadpleegd en/of 
b. de voor de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens 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 €  14,50 
1.5.2.2 tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot één gezin 

behorende personen (gezinsuittreksel) €   23,40 
1.5.2.3 tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder 

winstoogmerk op grond van artikel 100 Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, per verstrekking €  8,60 

1.5.2.4 tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 109 Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per 
verstrekking €  8,60 

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  €  16,60 

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 €  780,95 
1.5.4.2 via een geautomatiseerde steekproef €  1.124,56 
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 78 van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens €  14,00 



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 10, tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 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 €  12,10 
1.6.1.2 het waarmerken van enig stuk €  12,10 
1.6.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

duplicaattrouwboekje €  14,00 
1.6.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een 

verklaring omtrent voorgenomen vestiging €  12,10 
1.6.1.5 voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ 

telegrafisch/telefonisch/per fax) overbrengen van gegevens €  9,20 
 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 justitiële 
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 persoons- 

gegevens 
 
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 €  4,50 
1.7.1.1.2 b. meer dan 100 pagina's €  22,50 
1.7.1.2 bij verstrekking anders dan op papier €  4,50 
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 €  4,50 

 
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 €  29,50 
1.8.1.2 een exemplaar van de begroting van een dienst van de 

gemeente €  9,10 
1.8.1.3 een exemplaar van de voorjaarsnota of een integraal beleidsplan 

 €   9,10 
1.8.1.4 een exemplaar van de gemeenterekening met de bijbehorende 

stukken  €   29,50 
1.8.1.5 een exemplaar van elk niet hiervoor afzonderlijk genoemd 

document  €   4,50 
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 €  20,40 
1.8.3.2 een abonnement op de stukken behorende bij de 

raadsvergaderingen, per jaargang €  75,00 
1.8.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van 

de bouwverordening €  46,30 
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 €  9,10 
 
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 bladzij of gedeelte daarvan op 
formaat A4  €  0,35 

 Met een minimum van   €  0,80  
 en een maximum van  €  9,10  
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  €  0,55 
1.9.2.2.2 Een zwart-wit kopie op A2-formaat  €  2,50 
1.9.2.2.3 Een zwart-wit kopie op A1-formaat  €  4,00 
1.9.2.2.4 Een zwart-wit kopie op A0-formaat  €  7,60 
1.9.2.2.5 Een kleur kopie op A3-formaat  €  1,00 
1.9.2.2.6 Een kleur kopie op A2-formaat  €  8,10 
1.9.2.2.7 Een kleur kopie op A1-formaat  €  10,10 
1.9.2.2.8 Een kleur kopie op A0-formaat  €  15,10 
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   €  9,10  
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   €  0,50 

1.9.3.3 het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een 
ingeschreven beperkingenbesluit  €  7,60 

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   €  12,10 

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   €  10,35 

 
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   €  578,00 

 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  €  578,00 

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  €   578,00 

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 verschuldige leges 
 
Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
 
1.11 Het tarief bedraagt voor: 



1.11.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet €  44,60 

1.11.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning tot tijdelijke verhuur als bedoeld in 
artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet €  33,50 

 
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 
 
1.12 Het tarief bedraagt voor: 
1.12.1 het verlenen van een ontheffing in het kader van de 

Winkeltijdenwet of Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet €  50,25 
1.12.2 het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander €  50,25 
1.12.3 het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 

bedoelde ontheffing €  50,25 
 
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 één 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 €  136,00 
 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 €  10,50 

 
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 commerciële partij  €  76,50 

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) €   50,00 

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  €  24,80 

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) €  168,00 

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)  €  94,50 



 
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 €  420,00 

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 €  2,00 

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 €  2,00 

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 €  420,00 

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 €  420,00 

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  €  2,00 

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  €  2,00 

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) €  101,50 

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 E1 (parkeerverbod) en E2 
(verbod stil te staan)  €  29,90 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 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 E1 
(parkeerverbod) en E2 (verbod stil te staan)  €  18,00 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
de aanvrager van de ontheffing een vergunning als bedoeld in 
artikel 3, derde lid onder i van de Parkeerverordening 
gemeente Groningen 1998 is verleend 

1.16.1.4 het verlenen van een parkeerontheffing voor marktkooplieden 
voor een periode van zes maanden per daarin vermelde dag €  45,40 

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 €  25,20 

 
Hoofdstuk 17 Diversen 
 
1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 
Wet op de Dierenbescherming (het hebben van een bedrijf 
voor het verkopen e.d. van honden of katten) €  101,50 

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst 
van een potentiële koper van een bouwkavel €  37,90 

1.17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag   

1.17.3.1 tot het overschrijven van een ligplaatsvergunning voor 
woonschepen op naam van de koper van een woonschip  €  140,00 

1.17.3.2 tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor 
woonschepen in geval van verbouw of vervanging van een 
woonschip €  456,00 

1.17.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.17.3 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 
1.17.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

bouwdossier €  7,60 
1.17.6 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een 

milieudossier  €  7,60 
1.17.7 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens over 



de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van een perceel 
of locatie en/of over de aanwezigheid van ondergrondse tanks 
daarin  €  82,00 

1.17.8 Het tarief bedraagt voor: 
1.17.8.1. het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van 

gevels van woningen (met een maximum van 25 gevels per 
overzicht) €  169,00 

1.17.8.2. het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in 
inrichtingen die vallen onder het Besluit horecabedrijven 
milieubeheer voor: 

1.17.8.2.1 de eerste keer per inrichting    258,50 
1.17.8.2.2 elke volgende keer  €  258,50 
1.17.8.3 het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers bij 

eenmalige activiteiten als popconcerten, houseparty’s e.d. in 
inrichtingen waarvoor een Wet milieubeheervergunning is 
verleend  €  332,00 

1.17.9 Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van 
geluidsisolatiemetingen aan inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer op verzoek van de eigenaar of exploitant €  427,50 

1.17.10 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas 
voor een ondergrondse container in verband met verlies van 
een eerder uitgegeven pas €  15,50 



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 1989 (UAV 
1989), 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 € 455.000,00 of minder bedragen:  €  34,05 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 
 met een minimum van €  100,90 
2.2.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 455.000,00 bedragen: €  15.492,75 
 vermeerderd met €  27,95 
 voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten 

boven  €  455.000,00 
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:  €  111,30 

2.2.3 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid 

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: €  242,00 



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 
zal worden verschaft; 

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

 met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  155,40 

 100 tot 200 m² €  233,60 
 200 tot 300 m² €  389,90 
 300 tot 500 m² €  624,30 
 500 tot 1.000 m² €  915,00 
 1.000 tot 2.000 m² €  1.398,80 
 2.000 tot 3.000 m² €  1.841,20 

3.000 tot 4.000 m² €  2.036,50 
4.000 tot 5.000 m² €  2.231,20 
5.000 tot 6.000 m² €  2.551,80 
6.000 tot 7.000 m² €  2.828,70 
7.000 tot 8.000 m² €  2.879,10 
8.000 tot 9.000 m² €  2.944,80 
9.000 tot 10.000 m² €  3.140,70 
10.000 tot 15.000 m² €  3.730,20 
15.000 tot 20.000 m² €  3.926,00 
20.000 tot 30.000 m² €  4.907,90 
30.000 tot 40.000 m² €  5.235,10 
40.000 tot 50.000 m² €  5.562,70 
50.000 m² of meer  €  5.889,70 

 
2.2.4 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in 

beschermd stadsgezicht 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen 
 - waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of  
  voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid,  
  onder g, van de Wabo; 
 - waarvoor op grond van een provinciale verordening een 

vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo; 

 - waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de 
Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Wabo; 

 bedraagt het tarief:  €  115,50 
2.2.5 Handelsreclame 
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, 
aankondiging of afbeelding in welke 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:  €  121,40 



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 Het tarief bedraagt voor: 
3.1.1 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)  €  329,00 

3.1.2 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)  €  514,00 

3.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 
2009 (exploitatievergunning semi-horeca)  €  257,70 

3.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:28 van de 
APVG 2009 (het verstrekken van sterke drank)   €  50,00 

3.2 Indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van een 
vergunning of  ontheffing in verband met een wijziging van 
de bedrijfsleider of beheerder van een horecabedrijf, 
inrichting of lokaliteit bedraagt het tarief in afwijking van de 
onderdelen 3.1 tot en met 3.1.4  €  97,30 

 met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien 
sinds het verstrekken van de initiële vergunning of ontheffing 
minder dan zes maanden zijn verstreken 

3.3 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: 

3.3.1 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   €  177,00 

3.3.2 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   €  32,90 

 
Hoofdstuk 2  Organiseren evenementen 
 
3.2.1 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)  €  25,00 

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)  €  1.150,00 

 met dien verstande dat de leges uitsluitend worden geheven 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
vergunning voor het organiseren van een groot evenement. 



 Onder een groot evenement wordt verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak waarvan de aard of de 
publieksaantrekkende 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 coördinatievergadering waarin verschillende 
disciplines zoals politie en hulpverleningsdiensten 
bijeenkomen. verschillende disciplines zoals politie en 
hulpverleningsdiensten bijeenkomen. 

 
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) €  2.035,00 

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) €  1.356,00 

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) €   1.008,00 

 
Hoofdstuk 4  Splitsingsvergunning woonruimte 
 
3.4 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 zal ontstaan €  236,20 

3.5 In afwijking van onderdeel 3.4 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 €  451,00 

3.6 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 
Brandbeveiligings-verordening  €  242,00 

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 €  66,80 

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 €  242,00 
 vier tot en met zeven dagen €  396,80 
 meer dan zeven dagen €  396,80 
 vermeerderd met €  77,10 
 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; 
 met een oppervlakte van 
 minder dan 100 m² € 155,40 

100 tot 200 m² €  233,60 
200 tot 300 m² €  389,90 
300 tot 500 m² €  624,30 
500 tot 1000 m² €  915,00 
1000 tot 2000 m² €  1.398,80 
2000 tot 3000 m² €  1.841,20 
3.000 tot 4000 m² €  2.036,50 
4000 tot 5000 m² €  2.231,20 
5000 tot 6000 m² €  2.551,80 
6000 tot 7000 m² €  2.828,70 
7000 tot 8000 m² €  2.879,10 
8000 tot 9000 m² €  2.944,80 
9000 tot 10000 m² €  3.140,70 
10000 tot 15000 m² €  3.730,20 
15000 tot 20000 m² €  3.926,00 
20000 tot 30000 m² €  4.907,90 
30000 tot 40000 m² €  5.235,10 
40000 tot 50000 m² €  5.562,70 
50000 m² of meer  €  5.889,70 
 

3.5.2.2 inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig  
kunnen zijn met een oppervlakte van: 
minder dan 100 m² €  77,10 
100 tot 200 m² €  116,80 
200 tot 300 m² €  194,00 
300 tot 500 m² €  312,20 
500 tot 1000 m² €  466,60 
1000 tot 2000 m² €  698,90 
2000 tot 3000 m² €  933,60 
3000 tot  4000 m² €  1.052,80 
4000 tot 5000 m² €  1.164,30 
5000 tot 6000 m² €  1.452,60 
6000 tot 7000 m² €  1.557,50 
7000 tot 8000 m² €  1.623,10 
8000 tot 9000 m² €  1.648,20 
9000 tot 10000 m² €  1.701,50 



10000 tot 15000 m² €  1.798,10 
15000 tot 20000 m² €  1.995,40 
20000 tot 30000 m² €  2.092,00 
30000 tot 40000 m² €  2.387,20 
40000 tot 50000 m² €  2.644,70 
50000 m² of meer  €  3.340,90 

 
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 €  10,00 

 
 
 
Bijlage 1: Opvolging aanbevelingen uit tarievenonderzoek 
 
Bij brief van 25 februari 2010 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van het 
onderzoek van Deloitte naar de kostendekkendheid van onze tarieven. De uitkomsten van het 
onderzoek zoals verwoord in de ‘rapportage onderzoek kostendekkendheid publiek- en 
privaatrechtelijke heffingen, rechten en tarieven’ hebben wij met u besproken in de 
raadscommissie Financiën en Veiligheid van 14 april 2010. In de rapportage wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan om de kostentoerekening te verbeteren. Het onderzoek geeft uitvoering 
aan artikel 8, tweede en derde lid, van de financiële verordening, en behandelt de 
kostendekkendheid van de publiek- en privaatrechtelijke tarieven. Een dergelijk onderzoek 
vindt vierjaarlijks plaats. Hierbij informeren wij u over de maatregelen die we hebben 
genomen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de rapportage.     
 
Onderzoek kostendekkendheid publiek- en privaatrechtelijke heffingen 
Het onderzoek had betrekking op de publiek- en de privaatrechtelijke tarieven. 
Publiekrechtelijke tarieven zijn: 
 Belastingen, zoals onroerende zaakbelasting en hondenbelasting (deze zijn niet 

meegenomen in het onderzoek, omdat er geen directe relatie is tussen kosten en 
opbrengsten). Belastingen zijn vrij besteedbaar. 

 Rechten/heffingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges (er is een directe 
relatie tussen kosten en opbrengsten, namelijk de wettelijke eis van maximaal 100% 
kostendekkendheid). De opbrengsten van de rechten en heffingen zijn niet vrij 
besteedbaar. 

Privaatrechtelijke tarieven zijn alle tarieven die niet zijn vastgelegd in een leges- of 
belastingverordening. De wettelijke beperkingen die worden gesteld aan publiekrechtelijke 
tarieven gelden niet voor privaatrechtelijke tarieven. Een kostendekkendheid van meer dan 
100% is toegestaan en de opbrengst is vrij besteedbaar. 
De toets die Deloitte heeft gedaan op de kostentoerekening is dan ook vanuit juridisch 
oogpunt vooral van belang voor de publiekrechtelijke tarieven. De toets richtte zich met name 
op drie belangrijke eisen die aan de kostentoerekening worden gesteld:  

1. de kostentoerekening moet transparant zijn (transparantiecriterium); 
2. er mogen geen kosten worden toegerekend waarvan wettelijk is bepaald dat deze niet 

toegerekend mogen worden (toerekeningscriterium); 
3. de opbrengsten mogen de kosten niet overschrijden (kostendekkingscriterium). 

 



Wij zullen per criterium de aanbeveling van Deloitte weergeven, gevolgd door de acties die 
wij hebben ingezet om invulling te geven aan de aanbeveling. 
 
1. Transparantiecriterium 
 
Aanbeveling Implementeren nieuwe indeling van de legesverordening (volgens het VNG-model 

2010) alsmede het toetsen van de kostendekkendheid volgens de clusterindeling van 
het nieuwe model. 

Actie In de begroting 2011 hebben wij het nieuwe programma Lokale Heffingen 
opgenomen. In dit programma is een overzicht van de kostendekkendheid van 
de publiekrechtelijke tarieven opgenomen dat gebaseerd is op het nieuwe VNG 
model 2010. Hiermee wordt de mate van kostendekkendheid op basis van de 
nieuwe uitgangspunten (per cluster en niet meer per verordening) 
gepresenteerd. Mede als gevolg van de invoering van de Europese 
dienstenrichtlijn en de omgevingsvergunning/Wabo wordt namelijk de 
kostendekkendheid van leges niet meer bepaald op het niveau van de totale 
verordening, maar zijn er nu clusters van dienstverlening die verschillende 
regels voor kostendekkendheid kennen: 

1. cluster Algemene dienstverlening: kostendekkendheid geldt op het 
niveau van de cluster; 

2. cluster Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning/Wabo: kostendekkendheid geldt op 
het niveau van de cluster; 

3. cluster Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn: de 
kostendekkendheid wordt bepaald op het niveau van samenhangende 
diensten binnen de cluster.  

Uit de begroting 2011 blijkt dat nergens de regels met betrekking tot de 
maximale kostendekkendheid van 100% overtreden worden. 

Status Geïmplementeerd 
 
2. Toerekeningscriterium 
 
Aanbeveling Bij de inrichting van het toekomstige financiële informatiesysteem als inrichtingseis 

betrekken dat een dienstoverstijgend model voor de begroting wordt ontwikkeld, 
waarin de begroting integraal wordt ingebracht en beheerd en waarin op alle gewenste 
niveaus (concern, dienst, activiteiten, etc.) inzicht kan worden verkregen in de 
samenhang tussen de relevante kosten en opbrengsten.  

Actie Reeds in het pakket van eisen dat gehanteerd is bij de aanbesteding van het 
nieuwe financiële systeem, is er rekening mee gehouden dat de begroting, zowel 
op concern- als op dienstniveau, blijkt uit het systeem. Dit is ook het 
uitgangspunt bij de inrichting. Bij de inrichting van het nieuwe financiële 
systeem houden wij er rekening mee dat de kostentoerekening aan tarieven 
zoveel mogelijk kan worden vastgelegd in het financiële systeem. 

Status implementatie loopt 
 
Aanbeveling Niet alleen cijfermatig, maar ook tekstueel kan de transparantie met betrekking tot de 

tarieven worden verbeterd. In de paragraaf Lokale heffingen van de gemeente ligt op 
dit moment de nadruk op de verantwoording van de opbrengsten en de mate van 
kostendekking. Een transparante berekeningssystematiek is een manier om inzicht te 
geven in de wijze waarop de kostentoerekening van de heffingen plaatsvindt. De 
gemeente moet haar burgers op een heldere manier inzicht geven in de wijze waarop 



dit geschiedt. 

Actie Om de transparantie te vergroten volgen wij de handreiking van het ministerie 
van BZK. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie en is 
bedoeld als handreiking voor de kostentoerekening, met de actuele wet- en 
regelgeving, jurisprudentie en inzichten. Deze handreiking is eind 2009 volledig 
herzien en begin 2010 gepubliceerd.  
De VNG werkt deze handreiking uit in een model kostenonderbouwing per 
heffing. Inmiddels zijn er vier modellen kostenonderbouwing gereed en 
gepubliceerd: leges omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing, rioolheffing, 
lijkbezorgingsrechten. De modellen bevatten een stappenplan waarbij uitgaande 
van de activiteiten in zeven stappen transparantie wordt bereikt. Implementatie 
van de modellen vereist dus inzicht in het totale proces van een specifieke 
heffing en van daaruit worden de kosten bepaald.  
Voor de afvalstoffenheffing is het hele stappenplan doorlopen en dit heeft 
geleid tot een kostenonderbouwing conform de handreiking. Deze 
onderbouwing is getoetst door Deloitte en zij concluderen dat wij binnen de 
ruime definitie die wij hanteren voor huishoudelijk afval zorgvuldig te werk zijn 
gegaan. Wij hebben u in onze brief van 25 februari laten weten dat wij de 
onderbouwing van de belangrijkste gemeentelijke tarieven (afvalstoffenheffing, 
rioolheffing en bouwleges) in de begroting 2011 op wilden nemen. In deze 
tarievennota is een onderbouwing op hoofdlijnen van de afvalstoffenheffing en 
rioolheffing opgenomen. Bij de bouwleges is de opzet van 2010 geactualiseerd 
in verband met de invoering van de omgevingsvergunning. Omdat de invoering 
van de omgevingsvergunning diverse keren is uitgesteld en uiteindelijk pas per 
1 oktober 2010 gerealiseerd is, hebben wij de onderbouwing nog niet volledig 
in overeenstemming met het VNG-model kunnen brengen. In de begroting 2012 
zullen wij een onderbouwing van de leges omgevingsvergunning opnemen die 
volledig gebaseerd is op dit model.  

Status implementatie bij begroting 2012 
 
Aanbeveling Nader onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om de compensabele btw optimaal 

te verhalen, met als aandachtspunten onder andere de btw op toegerekende 
overheadkosten en de btw-component in verrekeningen tussen diensten. 

Actie In de begroting 2011 is vrijwel bij alle publiekrechtelijke tarieven rekening 
gehouden met de compensabele btw. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
wordt er nu ook compensabele btw toegerekend aan de leges Burgerzaken en 
aan de Marktgelden. Dit leidt tot een lagere kostendekkendheid. In sommige 
specifieke gevallen wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
om meer compensabele btw toe te rekenen. Het betreft vooral verrekeningen 
tussen diensten. Komende tijd gaan wij nader onderzoeken of er meer 
compensabele btw aan de tarieven kan worden toegerekend.  
Naast het toerekenen van compensabele btw is het ook mogelijk de kosten van 
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gedeeltelijk toe te rekenen aan de 
leges bij Burgerzaken. Op dit moment worden aan de tarieven geen kosten 
toegerekend voor het GBA-systeem. Wij stellen u voor op dit punt het VNG-
model af te wachten. Als de VNG voorstelt deze kosten wel toe te rekenen dan 
stellen wij voor dat in Groningen ook te doen. 
Wij willen u er in dit verband ook attent op maken dat ons algemene beleid erop 
gericht is geen kosten van het concern toe te rekenen aan onze producten en 



diensten. Hierdoor worden deze kosten en de daarbij behorende compensabele 
btw ook niet toegerekend aan de tarieven. 

Status implementatie loopt 
 
Aanbeveling Nader onderzoek verrichten naar de omvang van de kosten van oninbaarheid die 

samenhangen met de rioolrechten. 
Actie De kosten van oninbaarheid van de rioolheffing zijn relatief gering. Het 

kwijtscheldingenbeleid richt zich op de hondenbelasting en de 
afvalstoffenheffing en niet op de rioolheffing. De kosten van oninbaarheid 
worden met ingang van de begroting 2011 betrokken bij de kostentoerekening, 
echter dit heeft geen effect op de kostendekkendheid. 

Status geïmplementeerd 
 
3. Kostendekkingscriterium 
 
Aanbeveling De zichtbaarheid van de kosten van beleidsvoorbereiding verbeteren door in de 

opbouw van de kostenverdeelstaten per dienst en de doorbelasting van de indirecte en 
overheadkosten duidelijk onderscheid te maken in kosten die samenhangen met beleid 
en overige doorbelaste kosten. Hierbij zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden 
gemaakt van afzonderlijke kostencategorieën binnen de financiële administratie. Een 
voorwaarde hiervoor is dat inzichtelijk is hoe de tijdsbesteding van 
(beleids)medewerkers wordt ingeschat. 

Actie Waar dit van toepassing is wordt via de capaciteitsplanning van medewerkers 
zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen uren voor beleidsvorming en 
overige uren. 

Status voortdurend 
Aanbeveling Ten aanzien van de zichtbaarheid van de raming van de kosten en opbrengsten van de 

kleinere leges binnen de legesverordening zou gebruik kunnen worden gemaakt van 
specifieke kostendragers en/of labels binnen de begroting of, gelet op de beperkte 
omvang, een heldere toelichting bij de begroting waaruit deze kosten en opbrengsten 
per legessoort blijken. 

Actie Met ingang van 2012 zullen wij ook de opbrengsten en lasten van de kleinere 
leges opnemen in de begroting. Ook wanneer er geen leges worden geheven en 
er dus geen sprake is van opbrengsten, zoals bijvoorbeeld bij de Wet op de 
Dierenbescherming, zullen wij de lasten in de begroting presenteren. Hiermee 
kan namelijk de kostendekkendheid per cluster nog nauwkeuriger worden 
bepaald. 

Status implementatie loopt 
 
Aanbeveling De overdekking van de afvalstoffenheffing zou eventueel kunnen worden verkleind 

door te onderzoeken of de toerekening van compensabele btw kan worden 
geoptimaliseerd. 

Actie Er is geen sprake meer van overdekking op de afvalstoffenheffing. Naar 
aanleiding van het rapport van Deloitte hebben wij direct maatregelen getroffen 
om dit structureel op te lossen (zie ook onze brief van 25 februari 2010). In zijn 
algemeenheid vindt nog wel onderzoek plaats naar de compensabele btw. Dit 
kan leiden tot wijzigingen in de toerekening. 

Status implementatie loopt 
 
  
  



 



Bijlage 2 – Toelichting op niet kostendekkende tarieven 
 
Leges evenementenvergunningen  
 
In de legesheffing wordt onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant kleine en middelgrote 
evenementen en aan de andere kant de grote evenementen. 
 
Kleine en middelgrote evenementen 
Bij de vorige Tarievennota heeft de raad besloten hiervoor het nultarief te handhaven.  
Motivering: Het gaat hier om straatfeestjes, buurtbarbecues enz. en het is belangrijk om te 
weten waar dit soort feestjes  gehouden wordt zodat de hulpdiensten op de hoogte zijn van 
stremmingen. Als voor de vergunning betaald moet worden, is vooral bij deze evenementen 
de kans op ontwijkgedrag en illegale evenementen groot. Inmiddels is bij de kleine 
evenementen de vergunningplicht vervangen door een melding. Legesheffing over meldingen 
is niet toegestaan.     
 
Grote evenementen 
De raad heeft vijf jaar geleden besloten hiervoor een gereduceerd tarief (€ 800) in rekening te 
gaan brengen. De motivering om niet op volledige kostendekking te gaan zitten, was: 
- Als de kosten te hoog worden zullen er minder evenementen georganiseerd worden terwijl 

we juist een bruisende stad willen;  
- Veel organisatoren van grote evenementen krijgen nu al hun begroting niet rond zonder 

subsidie van de gemeente. Als de kosten stijgen zullen naar verwachting ook de 
subsidieverzoeken toenemen; 

- Als we te duur worden zullen organisatoren mogelijk uitwijken naar andere goedkopere 
plaatsen. 

 
Met het voorstel uit de nieuwe Tarievennota wordt invulling gegeven aan 
bezuinigingsmaatregel 67.2 (GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen 
van de leges). Deze tariefverhoging die € 20.000 oplevert, valt dus niet onder maatregel 64 
(verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven). Na de verhoging in 2014 is de 
kostendekking 100%. 
 
Leges APV-verkeer 
De kostendekking is 26% (begroting 2011) 
 
Opmerkingen: 
1. De kostendekkendheid is laag omdat aan de kostenkant ook de kosten van 

verkeersmaatregelen worden meegenomen waarvoor geen leges geheven mogen worden.  
2. De tarieven zijn per 2010 met 10% verhoogd en worden per 2011 opnieuw verhoogd met 

10% (besluitvorming over Parkeernota). 
 
De raad heeft vijf jaar geleden tot een niet kostendekkend tarief besloten omdat het bij de 
vergunningverlening niet alleen om een individueel belang gaat maar ook om ‘openbare orde 
en veiligheid’.  
 
Milieuvergunningen 
Legesheffing voor milieuvergunningen is niet toegestaan. Het gaat hier om een rijksmaatregel 
die ca. vijftien jaar geleden is ingevoerd. Bedoeling van die maatregel was lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven. 



 
Marktplaatsvergunningen en standplaatsvergunningen; 
Voor het verlenen van deze vergunningen worden niet apart leges geheven. De kosten van de 
vergunningverlening worden verhaald via het marktgeld (dat in 2012 weer volledig 
kostendekkend moet zijn). 
 
Bodeminformatie via internet 
De vraag of er leges geheven moesten worden voor het verstrekken van bodeminformatie via 
internet was bij de vorige tarievennota actueel vanwege de activiteiten van Landmark 
Nederland dat landelijk bulkinformatie over bodemonderzoeken opvroeg. Destijds heeft de 
raad besloten hiervoor geen tarief vast te stellen. Reden was dat de overheid steeds meer de 
verplichting krijgt om milieu-informatie actief openbaar te maken. Met het vragen van een 
vergoeding werpen we een drempel op die niet goed past bij deze verplichting.     
 
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Verzoeken om bulkinformatie over bodemonderzoeken 
krijgen we niet meer en voor het verstrekken van bodeminformatie op ad hoc-basis is een 
tarief in de Legesverordening opgenomen.  
 
Geluidbegrenzers 
Bij het afstellen en verzegelen van geluidbegrenzers moet onderscheid gemaakt worden 
tussen de afstelling en verzegeling in het kader van de handhaving en het afstellen op 
aanvraag. In het eerste geval mogen geen leges geheven worden. Er is geen sprake van 
dienstverlening van de gemeente waaraan een verzoek ten grondslag ligt. Als op verzoek van 
een bedrijf een geluidbegrenzer moet worden afgesteld (bijv. in verband met door een bedrijf 
zelf aangebrachte wijzigingen) is legesheffing wel toegestaan en is het ook redelijk om een 
vergoeding te vragen. Deze leges zijn kostendekkend.  
 
Kapvergunning 
Voor het verlenen van een kapvergunning worden geen leges geheven. Het college heeft in 
2007 een voorstel om wel leges te gaan heffen ingetrokken na bespreking van het voorstel in 
de raadscommissie Beheer en Verkeer.  
 



Bijlage 3 Ontwikkeling woonlasten 
 
In het Collegeprogramma is als uitgangspunt aangegeven dat de gemiddelde jaarlijkse 
woonlasten de komende 4 jaar zullen stijging met 5 euro. Dit hebben wij als uitgangspunt 
genomen bij de uitwerking van de tariefvoorstellen. Uit de actuele berekeningen van de 
woonlasten blijkt dat de stijging hoger uitvalt, namelijk met circa € 8,40 in 2011, oplopend tot 
circa € 12,45 in 2014.  
 
Berekening voor het collegeprogramma: 
OZB         +  18,00 
Afvalstoffenheffing       -   10,00 
Rioolheffing        -     3,00 
                                         ------------- 
                                            +    5,001 
 
Huidige berekening:         2011                  2014 
OZB     +   18,00             +  18,00 
Afvalstoffenheffing   -    12,50             -   15,25 
Rioolheffing    +     2,90             +    9,70 
                                             --------------          ----------- 
Berekende stijging:                     +    8,40             +  12,45 
 
Reserve afvalstoffenheffing        -    3,40             -    7,45 
                                                --------------          ------------ 
Stijging                            +   5,00             +    5,00 
 
 
Toelichting op het verschil van € 7,45 in 2014: 
- het tariefverlagende effect op de tarieven (weglekeffect) van de voorgestelde 

bezuinigingsmaatregelen valt circa € 7 lager uit dan we in het voorjaar hebben berekend. 
Toen hebben we ons gebaseerd op gemiddelde cijfers per dienst. Nu we per tarief 
nauwkeuriger berekeningen hebben gemaakt blijkt dat we bij de afvalstoffenheffing voor 
de afvalverwerking te maken hebben met langlopende contracten, waarop de komende 4 
jaar geen inkoopvoordeel is te behalen. Ook wegen de kapitaallasten bij bv. de 
rioolrechten zwaarder mee dan waar we bij de eerste berekening rekening hebben 
gehouden. 

- In de voorstellen is nu een voorstel opgenomen voor instellen van een budget voor 
educatie en preventie voor € 1,70 euro). 

- In de berekening is de jaarlijkse verhoging GWRP bij de rioollasten nu meegenomen (4 x 
€ 2,60) voor totaal € 10.40. 

- Bij de afvalstoffenheffing verdelen we de kosten nu over meer huishoudens, daardoor 
daalt het tarief per huishouden met ca € 9. 

- De rentekosten zijn gedaald, dat geeft een voordeel van ca € 1. 
- Overige afwijkingen, waaronder afronding, een voordeel van € 1,65. 
 

                                                 
1 In de toelichting aan de raad bij de bezuinigingsvoorstellen hebben wij per abuis aangegeven dat het 
effect uitkomt op ca. € 3,--, daarbij is een rekenfout gemaakt. Het bedrag genoemd in het 
collegeprogramma blijft daarom voor ons uitgangspunt. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


