
Onderwerp

 Afronding 

Tarieven 

 Kruissubsidie Bedrijf

meer belast dan burger +/-

100%KD Kruissubsidie

1 Vooroverleg/Conceptaanvraag

1.1 Voor het verkrijgen van vooroverleg voor een voorgenomen project; per overleg 210,00 €                   208,64 €                              100%

1.2 Voor het beoordelen van een conceptaanvraag; per aanvraag 300,00 €                   295,43 €                              100%

1.3 

Indien binnen 26 weken na het indienen van een vooroverleg of conceptaanvraag een definitieve

aanvraag wordt ingediend, wordt 50% van de leges genoemd in 1.1 en 1.2 in mindering gebracht op de

leges van de definitieve aanvraag

2 Kabels, Buizen en Leidingen, Aanleggen of hebben liggen van,

2.1 Eerste 100 meter (of een gedeelte daarvan) 675,00 €                   694,13 €                              140%

2.2 van 101 t/m 1.000 meter 1.000,00 €                1.014,91 €                           150%

2.3 van 1.001 t/m 5.000 meter 1.340,00 €                1.335,68 €                           150%

2.4 meer dan 5.001 meter 2.650,00 €                2.681,00 €                           175%

2.5 Binnen één jaar verlengen van een vergunning als bedoeld onder 2.1 t/m 2.4. 300,00 €                   290,49 €                              175%

3 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

3.1 Beschikking ingevolge het RVV 1990 voor het 1e voertuig 480,00 €                   479,65 €                              125%

3.2 Beschikking ingevolge het RVV 1990 vanaf het 2e voertuig; per voertuig 260,00 €                   261,73 €                              125%

3.3 Verlengen van een beschikking bedoeld onder 3.1 en 3.2 150,00 €                   152,78 €                              125%

4 Bebording

4.1 

Beschikking voor het plaatsten van een modelverwijsbord, inclusief onderbord, zoals vastgesteld door

Gedeputeerde Staten 560,00 €                   558,05 €                              100%

4.2 Beschikking voor borden niet zijnde een modelverwijsbord vallende onder 4.1 380,00 €                   383,72 €                              100%

4.3 Beschikking voor informatiepanelen en plattegrondkasten 560,00 €                   558,05 €                              100%

4.4 Verlengen van een beschikking bedoeld onder 4.1 t/m 4.3 170,00 €                   169,87 €                              100%

5 Beplanting

5.1 Beschikking voor het aanplanten en onderhouden van beplanting 560,00 €                   558,05 €                              100%

5.2 Beschikking voor het beplanten van een middeneiland van een rotonde 560,00 €                   558,05 €                              100%

5.3 Verlengen van een beschikking bedoeld onder 5.1 t/m 5.2 170,00 €                   169,87 €                              100%

6 Bijzonder gebruik Provincialeweg

6.1 Beschikking voor het bijzonder gebruik van de provincialeweg. 560,00 €                   558,05 €                              100%

6.2 Binnen een jaar verlengen van een beschikking bedoeld onder 6.1 170,00 €                   169,87 €                              100%

7 Bijzonder gebruik Provinciale Vaarweg

7.1 Beschikking voor het bijzonder gebruik van de provinciale vaarweg. 2.130,00 €                2.127,01 €                           100%

7.2 Binnen een jaar verlengen van een beschikking bedoeld onder 7.1 840,00 €                   843,91 €                              100%

8 Evenementen

8.1 

Advies of instemming voor een recreatief of sportief evenement zonder wedstrijdelement zijnde een

vereniging. 180,00 €                   183,09 €                              25%

8.2 Beschikking voor een sportief evenement inclusief wedstrijdelement zijnde een vereniging 540,00 €                   541,27 €                              50%

8.3 Beschikking voor een sportief evenement inclusief bedrijfsmatige en commerciële doeleinden. 1.340,00 €                1.344,40 €                           100%

8.4 Advies of instemming voor het houden van een toertocht over provinciale wegen 120,00 €                   115,69 €                              25%

8.5 

Beschikking voor het stremmen van het scheepvaartverkeer voor het houden van een evenement van

elke soort 890,00 €                   890,45 €                              100%

9 Insteekhaven en Botenlift

9.1 Beschikking voor het maken en hebben van een insteekhaven, aansluitend aan de provinciale vaarweg 1.300,00 €                1.291,86 €                           25%

9.2 Beschikking voor het bewegen van een botenlift over de provincialevaarweg 650,00 €                   650,31 €                              25%

9.3 Binnen een jaar verlengen van een beschikking zoals bedoeld onder 9.1 en 9.2 630,00 €                   632,94 €                              75%



10 Ligplaatsen

10.1 Beschikking voor een ligplaats met luxe- of plezierschepen of niet permanent bewoonde woonschepen. 1.050,00 €                1.054,74 €                           25%

10.2 Beschikking voor ligplaats met beroepsschepen of bunkerschepen 2.630,00 €                2.632,47 €                           50%

10.3 Beschikking voor een ligplaats met schepen en woonschepen niet vallende onder 10.1 en 10.2 1.050,00 €                1.054,74 €                           25%

10.4 Binnen een jaar verlengen van een beschikking behorende onder 10.1 t/m 10.3 210,00 €                   210,98 €                              25%

10.5 

Beschikking voor ligplaatsen voor botenverhuurbedrijven, bergingsinrichtingen voor schepen bij een

scheepswerf en dergelijke, inclusief havens met toebehoren 3.950,00 €                3.948,70 €                           75%

10.6 

Beschikking voor ligplaatsen voor watersportverenigingen, zeeverkennersgroepen en daarmee gelijk te

stellen groepen of verenigingen, inclusief havens met toebehoren 1.970,00 €                1.969,97 €                           25%

10.7 Binnen een jaar verlengen van een beschikking behorende onder 10.5 en 10.6 820,00 €                   817,62 €                              25%

11 Oevervoorzieningen en werken

11.1 

Beschikking voor het maken van hebben van plankiers, vlonders, steigers, remmingen en of

geleidingswerken in de provinciale vaarweg 1.050,00 €                1.054,74 €                           25%

11.2 

Beschikking voor het vervangen of wijzigen van bestaande plankiers, vlonders, steigers, remmingen en

of geleidingswerken in de provinciale vaarweg 530,00 €                   531,75 €                              25%

11.3 

Beschikking voor het houden of bezitten van reeds bestaande plankiers, vlonders, steigers, remmingen

en of geleidingswerken in de provinciale vaarweg 530,00 €                   531,75 €                              25%

11.4 

Beschikking voor het maken, vervangen en/of wijzigen van los- en/of laadplaatsen en Sleep- of

scheepshellingen, met toebehoren 660,00 €                   662,50 €                              25%

11.5 

Beschikking voor het houden of bezitten van reeds bestaande los- en/of laadplaatsen en Sleep- of

scheepshellingen, met toebehoren 400,00 €                   401,01 €                              25%

11.6

Beschikking voor het maken, houden en/of bezitten van een visbun, calamiteitentrap, bolder, meerpaal,

beschermpaal en/of andere daarmee gelijk te stellen materialen in de provinciale vaarweg. 400,00 €                   401,01 €                              25%

12 Opstallen

12.1 Beschikking voor een opstal kleiner dan 2 M2 680,00 €                   676,61 €                              100%

12.2 Beschikking voor een opstal van 3 t/m 10 M2 1.100,00 €                1.104,30 €                           100%

12.3 Beschikking voor een opstal van 11 t/m 100 M2 2.390,00 €                2.387,40 €                           100%

12.4 Beschikking voor een opstal van 100 t/m 250M2 4.530,00 €                4.525,88 €                           100%

12.5 Beschikking voor een opstal groter dan 250 M2 6.660,00 €                6.664,37 €                           100%

12.6 Binnen een jaar verlengen van een beschikking behorende onder Artikel 12 300,00 €                   304,68 €                              100%

13 Kunstwerken

13.1 Beschikking voor een kunstwerk kleiner dan 50 M2 2.940,00 €                2.939,55 €                           150%

13.2 Beschikking voor een kunstwerk van 51 t/m 100 M2 2.940,00 €                2.939,55 €                           150%

13.3 Beschikking voor een kunstwerk groter dan 101 M2 6.790,00 €                6.788,83 €                           150%

13.4 Het wijzigen of verlengen van een beschikking behorende onder Artikel 13 660,00 €                   659,23 €                              150%

14 Gebruik Provinciaal Eigendom

14.1 Beschikking voor het gebruik van provinciaal eigendom als tuin 420,00 €                   418,53 €                              75%

14.2 Beschikking voor het gebruik van provinciaal eigendom voor opslag 420,00 €                   418,53 €                              75%

15 In deze titel niet benoemde beschikking

15.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel

niet benoemde beschikking 560,00 €                   558,05 €                              100%

Opbrengst Leges 1.644.550,00 €        1.630.361,51€                    

Kostendekkendheid 100% 99%

100% KD  % Van de KD  100% KD Met KSS 

% Van de KD 

met KSS 

Verschil

na KSS

Tarieven Burger  €                                                                                                                                               338.341,36 21% 128.620,00 €                       8% -13%

Tarieven Bedrijf  €                                                                                                                                            1.307.112,28 79% 1.515.930,00 €                    92% 13%

 €                                                                                                                                            1.645.453,63 100% 1.644.550,00 €                   100% 0%


