De raad van de gemeente Noordoostpolder;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
??? 2015, no. ??
gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;
BESLUIT
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden voor de
recreatietoervaart Noordoostpolder 2016.
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
accommodatie:
kade/loswal:
liggeld:
Zomerseizoen:
Winterseizoen:
Pleziervaartuig:

ten behoeve van de pleziervaart dienende inrichting of werk van de
gemeente waaraan pleziervaartuigen kunnen aanleggen;
elke daartoe ingerichte plaats voor het aanleggen of aangelegd
houden van vaartuigen;
het recht dat geheven wordt voor het gebruik van een
accommodatie, kade of loswal door pleziervaartuigen;
de periode lopende van 1 april tot 1 november;
de periode lopende van 1 november tot en met 31 maart;
een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet
bedrijfsmatige, dat wil zeggen sportieve, recreatieve of vakantie
doeleinden.
Artikel 2

Aanwijzing accommodatie, kade/loswal

Als plaats waar de recreatietoervaart binnen de Noordoostpolder tegen vergoeding
ligplaats mag kiezen, is aangewezen: de afmeersteiger en kade/loswal Zuiderkade te
Emmeloord (zomer– en winterseizoen).
Artikel 3

Belastbaar feit

Onder de naam liggeld wordt een recht geheven terzake van het gebruik met een
pleziervaartuig van voor de openbare dienst bestemde accommodatie of van andere voor
de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die in beheer of onderhoud zijn bij
de gemeente dan wel terzake van het genot van door of vanwege de gemeente
verstrekte diensten.
Artikel 4

Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die een ligplaats heeft ingenomen, zijnde de
gezagvoerder, schipper, eigenaar, gebruiker dan wel beheerder van pleziervaartuigen.
Artikel 5

Maatstaf van heffing

1. Het recht wordt, in het zomerseizoen, geheven naar het aantal ingenomen strekkende
meters per dag.
2. Het recht wordt, buiten het seizoen, geheven naar het aantal ingenomen strekkende
meters per winterseizoen.
3. Een gedeelte van een in dit artikel genoemde eenheid wordt, voorzover daarvan niet
is afgeweken in deze verordening, als een volle eenheid beschouwd.

Artikel 6

Belastingtarieven

1. Het tarief bedraagt, in het zomerseizoen, per strekkende meter, per dag € 1,05.
2. Het tarief bedraagt, in het winterseizoen, per strekkende meter € 24,55.
Artikel 7

Wijze van heffing

1. Het recht verschuldigd voor het innemen van een ligplaats aan de accommodatie dan
wel de kade/loswal, in het zomerseizoen, wordt geheven bij wege van voldoening op
aangifte.
2. Het recht verschuldigd voor het innemen van een ligplaats aan de accommodatie dan
wel de kade/loswal, buiten het zomerseizoen, wordt geheven bij wege van een
gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur met vermelding van het
verschuldigde bedrag.
Artikel 8

Betaling

1. Het recht als bedoeld in artikel 7 lid 1 is verschuldigd zodra de ligplaats wordt
ingenomen.
2. Het recht als bedoeld in artikel 7 lid 2 dient te worden voldaan op het moment van
uitreiken van de kennisgeving, nota of het schriftuur, dan wel in geval van toezending
daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving, nota of het
schriftuur.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in sub a en b gestelde
termijnen.
Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en invordering van liggelden recreatietoervaart.
Artikel 10

Teruggaaf

Wanneer geen gebruik meer wordt gemaakt van een ligplaats, die zowel in het
zomerseizoen als in het winterseizoen is ingenomen, bestaat geen aanspraak op
restitutie van reeds betaalde liggelden.
Artikel 11

Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12

Overgangsrecht

De "Verordening liggelden recreatietoervaart Noordoostpolder 2015" van
10 november 2014, no. 266991-44, 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 die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
Artikel 14

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening liggelden recreatietoervaart
Noordoostpolder 2016.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 9 november 2015.
de griffier,
de voorzitter,

