
VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2022  

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022; 

 

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

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2022 vast te stellen. 

 

     Artikel I 

 

De onderdelen 1.12.1.2 en 1.12.1.3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 

2022 worden vervangen door de onderdelen 1.12.1.2 tot en met 1.12.1.5 luidend als volgt: 

 

1.12.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement van 

verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens 

indien het een incidentele ontheffing betreft voor een 

voertuig aangedreven door fossiele brandstof 

€ 4,00 

1.12.1.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement van 

verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens 

indien het een incidentele ontheffing betreft voor een 

emissievrij voertuig  

€ 2,00 

 
met dien verstande dat de in de onderdelen 1.12.1.2 en 

1.12.1.3 bedoelde leges niet worden geheven voor 

aanvragen van het marktkantoor en voor de aanvragen 

voor de gratis bundel van ontheffingen per kalenderjaar 

van een bewoner, bedrijf of instelling als bedoeld in 

artikel 5.3.a.i. gevestigd binnen het venstertijdengebied 

als bedoeld in artikel 1.h. van de Beleidsregels 

ontheffingen venstertijden per 2022 

  

1.12.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement van 

verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens 

indien het een jaarontheffing betreft voor een voertuig 

aangedreven door fossiele brandstof 

€ 350,00 

 

 

 

 



 

1.12.1.5 het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement van 

verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens 

indien het een jaarontheffing betreft voor een emissievrij 

voertuig  

€ 100,00 

 met dien verstande dat de in 1.12.1.4 en 1.12.1.5 

bedoelde leges niet worden geheven indien de aanvraag 

om een ontheffing betrekking heeft op een gemeentelijk 

voertuig, een emissievrije taxi of een voertuig waarvoor 

een marktvergunning is afgegeven 

  

 

      Artikel II 

 

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2022 welke datum tevens de datum van ingang 

van de heffing is. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2022. 

 

 

burgemeester, 

 

 

Koen Schuiling 

 

 

griffier, 

 

 

Josine Spier 

 


