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Emmeloord, 1 oktober 2013.
Onderwerp
Aanpassing van diverse belasting- en retributieverordeningen voor het belastingjaar
2014.
Advies raadscommissie
De fracties hebben de gelegenheid genomen om vragen te stellen..
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de volgende verordeningen en regeling:
1.
de "Verordening tot intrekking van de hondenbelasting 2013";
2
de "Verordening afvalstoffenheffing 2014";
3.
de "Verordening rioolheffing 2014";
4.
de "Verordening onroerende- zaakbelastingen 2014";
5.
de "Legesverordening 2014";
6.
de "Verordening liggeld 2014";
7.
de “Verordening liggelden recreatietoervaart Noordoostpolder 2014";
8.
de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2014";
9.
de "Marktgeldverordening 2014";
10.
de “Verordening toeristenbelasting 2014”;
11.
de “Verordening watertoeristenbelasting 2014”;
12.
de "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2014".
Doelstelling
De gemeente heeft de mogelijkheid verschillende gemeentelijke belastingen te heffen. In
artikel 219 van de Gemeentewet is limitatief aangegeven welke belastingen dat kunnen
zijn. Voordat een belasting kan worden geheven, moet de belastingverordening door de
raad worden vastgesteld (artikel 216 Gemeentewet). Een belastingverordening dient alle
gegevens te bevatten die voor de heffing en de invordering van de gemeentelijke
belastingen van belang zijn. Aan de vrijheid tot het vaststellen van de belastingtarieven
kunnen beperkingen worden gesteld vanuit zowel de Gemeentewet als vanuit een
bijzondere wet. Zo geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de retributies dat
de tarieven maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De nu vast te stellen
verordeningen gelden als basis voor de in 2014 op te leggen aanslagen gemeentelijke
heffingen en de in rekening te brengen rechten.
Inleiding
Jaarlijks worden de in de belasting- en retributieverordening opgenomen tarieven
aangepast, waardoor de diverse verordeningen opnieuw dienen te worden vastgesteld.
In de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft uw raad de beleidsplanning 2014-2017
vastgesteld waarin de richtlijnen voor de begroting 2014 zijn opgenomen. In
overeenstemming met de begrotingsrichtlijnen is het merendeel van de tarieven voor de
gemeentelijke belastingen en retributies voor 2014 verhoogd met 2%. In het
tarievenplan 2012-2015 is opgenomen dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing tot en met 2015 niet zullen stijgen, om zo de lastendruk voor burgers
enigszins te beperken. Voor de onroerende-zaakbelastingen geldt dat de OZBpercentages tot en met 2015 niet zullen worden verhoogd om een meeropbrengst te
realiseren. De hoogte van de OZB-percentages worden echter wel aangepast aan de

No. 13788-2

uitkomsten van de jaarlijkse herwaardering. Als gevolg van de jaarlijkse herwaardering
kunnen WOZ-waarden stijgen of dalen. Dit houdt in dat bij een dalende markt de OZBpercentages zullen stijgen en bij een stijgende markt de OZB-percentages zullen dalen.
Daar waar nodig zijn voor de leesbaarheid van de verordeningen redactionele wijzigingen
doorgevoerd.
Argumenten
1.1
Hondenbelasting
In de raadsvergadering van 11 november 2010 is een motie aangenomen om met ingang
van 1 januari 2012 de hondenbelasting af te schaffen. In het licht van de extra
bezuinigingen heeft u in de raadsvergadering van 10 november 2011 ingestemd met ons
voorstel om de uitvoering van de motie 2 jaar op te schorten en eerst met ingang van
1 januari 2014 de hondenbelasting definitief af te schaffen. Om hieraan uitvoering te
kunnen geven, treft u bij de concept-verordeningen de verordening tot intrekking van de
hondenbelasting aan.
1.2
Afvalstoffenheffing.
Het tarief voor de afvalstoffenheffing blijft, zoals opgenomen in het tarievenplan 20122015, ook voor komend jaar gelijk. De teruggave in de vorm van een éénmalige korting
bedraagt voor 2014 € 13,17. Dit bedrag is ook opgenomen in het eerder genoemde
tarievenplan. De teruggave kan op dezelfde wijze uitgekeerd worden als vorig jaar. Dit
betekent dat degene die op 1 januari 2014 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing
een korting van € 13,17 krijgt toegekend. De teruggave wordt via een afzonderlijke
aanslagregel aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
1.3
Rioolheffing.
Het tarief voor de rioolheffing blijft, conform het tarievenplan 2012-2015, voor 2014
gelijk en bedraagt € 193,44 per huishouden.
1.4
Onroerende- zaakbelastingen
De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende
zaak. De WOZ-waarde die voor het belastingjaar 2014 geldt, heeft als waardepeildatum
1 januari 2013. De huidige waardepeildatum voor het belastingjaar 2013 is 1 januari
2012. Door dalende prijzen op de woningmarkt in 2012 zijn de WOZ-waarden voor
woningen verder gedaald. Tussen de waardepeildata 1 januari 2012 en 1 januari 2013
zijn de woningen in Noordoostpolder gemiddeld met 5,7% gedaald en de niet-woningen
met 5%. Met deze neerwaartse waardeontwikkeling is bij de berekening van de
percentages rekening gehouden. Om dezelfde opbrengst te kunnen realiseren als in 2013
zijn de percentages verhoogd. Bij de berekening van de percentages is echter geen
tariefverhoging doorgevoerd om zo een hogere opbrengst te generen.
Rekening houdend met deze uitgangspunten, waarbij de waardeontwikkeling tussen de
waardepeildata 2012 en 2013 in acht is genomen, komen de nieuwe OZB-percentages
voor 2014 uit op:
• gebruikersbelasting niet-woningen 0,1357 % (was 0,1289%);
• eigenarenbelasting woningen 0,1526% (was 0,1439%);
• eigenarenbelasting niet-woningen 0,1714% (was 0,1628%).
Vanwege de waardedaling zijn de percentages van de OZB gestegen. De gemiddelde
aanslag OZB voor zowel een woning als niet-woning stijgt hierdoor echter niet.
1.5 Legesverordening.
De tarieven voor de leges zijn trendmatig verhoogd met gemiddeld 2%. Voor de diverse
reisdocumenten gelden wettelijk maximum tarieven. De nieuwe tarieven voor 2014 zijn
op dit moment (half september 2013) nog niet bekend. Zodra hierover meer
duidelijkheid bestaat zal de tarieventabel hierop alsnog worden aangepast. Voor het
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rijbewijs gaat met ingang van 1 januari 2014 ook een maximumtarief gelden. Het huidige
tarief van € 37,05 wordt hierdoor verhoogd naar € 38,45.
In juli 2013 is het reglement burgerlijke stand gemeente Noordoostpolder 2014
vastgesteld. Het nieuwe trouwbeleid van de gemeente is hierin opgenomen. De
dienstverlening voor bruidsparen is uitgebreid. Voortaan kan men zelf kiezen door wie
men getrouwd wil worden, waar men wil trouwen en wanneer de huwelijksplechtigheid
moet plaatsvinden. Voor al deze nieuwe varianten zijn in de Legesverordening nieuwe
kostendekkende tarieven opgenomen. Voor het verstrekken van een
gehandicaptenparkeerkaart zijn de tarieven verlaagd. De rechten hiervoor mogen
maximaal kostendekkend zijn. De kostenopbouw is ingrijpend gewijzigd waardoor de
tarieven voor 2014 verlaagd kunnen worden.
1.6 Liggeld (woonschepen).
Het tarief voor het liggeld is aanzienlijk verlaagd. Voor 2014 bedraagt het tarief € 211,32
(was € 783,84). Daarentegen is in de Legesverordening een nieuw tarief opgenomen
voor het aanvragen van een ligplaatsvergunning voor een woonschip van € 320,-. Niet
alle ligplaatsen komen namelijk even vaak vrij. Sommigen wisselen vaak, anderen juist
bijna nooit. Een groot deel van de kosten die de gemeente voor de ligplaatsen maakt,
zijn juist kosten die zich voordoen bij zo’n wisseling. De kosten die bij een aanvraag zijn
gemoeid waren voorheen verdisconteerd in het tarief voor de liggelden, maar zijn nu
opgenomen in de Legesverordening als onderdeel van de procedure voor het afgeven van
een nieuwe ligplaatsvergunning.
1.7 Liggeld (recreatietoervaart).
Het doorvoeren van de jaarlijkse trendmatige verhogingen leidt tot een tariefstijging van
€ 0,01 à € 0,02 per jaar. Om de inning van het liggeld efficiënt en doelmatig te laten
verlopen is het wenselijk dat het tarief afgerond kan worden op eenheden van 5
eurocent. Gezien het lage tarief stellen wij u voor het tarief te verhogen met € 0,05. Het
tarief voor het liggeld wordt hierdoor verhoogd van € 0,90 naar € 0,95 per strekkende
meter per dag.
1.8 Lijkbezorgingsrechten.
De begraafrechten zijn kostendekkend. Hierdoor kan er voor komend jaar afgezien
worden van het doorvoeren van de trendmatige stijging.
1.9 Marktgelden.
De tarieven voor 2014 zijn trendmatig met 2% verhoogd. De marktgelden behoren in
beginsel kostendekkend te zijn behoudens een geaccepteerd tekort van € 5.843 in
verband met het jaarlijks toekennen van een bedrag als bijdrage aan de
reclamecommissie. Het dekkingspercentage van de marktgelden schommelt sterk. Voor
komend jaar ligt het dekkingspercentage rond de 40%. Het doorvoeren van een extra
tariefverhoging achten wij niet wenselijk. De verwachting is dat een extra tariefstijging
zal leiden tot een verdere afname van het aantal kramen. Wij stellen u dan ook voor af te
zien van een extra tariefverhoging.
1.10 en 1.11 Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting.
Vanuit de bezuinigingstaakstelling fase IIIB heeft u in de raadsvergadering van 27 juni
2013 besloten om het tarief voor de toeristenbelasting te verhogen van € 0,70 naar het
landelijke gemiddelde van € 1,- per persoon per overnachting c.q. etmaal verblijf. In de
concept-verordening is deze tariefstijging doorgevoerd.
1.12 Kwijtscheldingsregeling.
Recente wetgeving maakt het mogelijk om de reguliere kwijtscheldingsnorm voor AOWgerechtigden te verhogen. De maatregel voorkomt dat AOW’ers met een klein pensioen
minder aanspraak op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunnen maken of
zelfs onbedoeld kwijtraken. Daarnaast mogen gemeenten bij het verlenen van
kwijtschelding ook rekening houden met de kosten van kinderopvang. De beide
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verruimingen heb slechts een geringe invloed op het totaalbedrag aan kwijtschelding. Het
voorstel is dan ook om de geboden verruiming op te nemen in de kwijtscheldingsregeling
voor 2014.
Het aantal verzoeken om kwijtschelding is in 2013 gestegen. De verwachting is dat, nu
het economisch herstel nog niet is ingezet, het aantal kwijtscheldingsverzoeken voor
2014 zal stijgen naar 1.250 verzoeken.
Het verloop van de kosten van het kwijtscheldingsbeleid over de afgelopen jaren ziet er
als volgt uit:
(bedragen in €)

Soort heffing

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
OZB
Totaal

Rekening
2011

Rekening
2012

Rekening
2013
(verwacht)

Begroting
2014

254.216
188.826

245.607
192.361

255.000
205.000
2.700

270.000
215.000
3.200

443.042

437.968

462.700

488.200

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Planning/uitvoering
De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2014. De vaststelling van
de verordeningen en de kwijtscheldingsregeling wordt bekend gemaakt overeenkomstig
artikel 139 van de Gemeentewet. In de Noordoostpolder zal de vaststelling van de
verordeningen en de kwijtscheldingsregeling worden gemeld.

Bijlagen
Geen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen
Steller
: mw. P. Zuidema; 34 07; p.zuidema@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013,
no. 13788-1;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING tot intrekking van de verordening op de heffing en de
invordering van hondenbelasting 2013.
Artikel 1
De "Verordening hondenbelasting 2013" van 13 november 2012, no. 14525-5, wordt
ingetrokken met ingang van de in artikel 2 genoemde datum, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking na bekendmaking op 1 januari 2014.
Artikel 3
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening tot intrekking van de
hondenbelasting 2013.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no 13788-1;
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014.
Artikel 1
Begripsomschrijving
1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
een set mini-containers:
a. een mini-container met een inhoud van 240 liter en een mini-container met een
inhoud van 140 liter welke beide voorzien zijn van de inscriptie "Noordoostpolder",
alsmede de vermelding van het jaar van levering, het registratienummer en het
kenmerk, danwel;
b. twee mini-containers met beide een inhoud van 140 liter welke beide voorzien zijn
van de inscriptie "Noordoostpolder", alsmede de vermelding van het jaar van levering,
het registratienummer en het kenmerk.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’:
gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2.
Aard van de belasting en belastbaar feit.
1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld
in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven terzake van het gebruik
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.
Artikel 3
Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of 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.
Artikel 4
Maatstaf van heffing en belastingtarief.
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
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Artikel 5
Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6
Wijze van heffing
1.
2.

3.

De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege
van aanslag.
De belasting bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door
middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving.
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Per belastbaar feit kan afzonderlijk worden geheven.

Artikel 7
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1 van de 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
bedoeld in Hoofdstuk 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
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 bedoeld in Hoofdstuk 1 van de tarieventabel als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige
binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.
5. De belasting als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de
aanvang van de dienstverlening.
Artikel 7A
Lokale lastenvermindering
1. Voor diegenen die bij het beging van het kalenderjaar belastingplichtig zijn, wordt het
bedrag van de belasting, bedoeld in Hoofdstuk 1.1 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, verminderd met een bedrag van € 13,17.
2. Het bedrag van de lokale lastenvermindering wordt afzonderlijk op het aanslagbiljet
vermeld.
3. De in artikel 7 bedoelde heffing naar tijdsgelang wordt berekend alsof de lokale
lastenvermindering niet zou zijn toegepast.
Artikel 8
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het
aanslagbiljet.
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2. In afwijking van het eerste lid geldt voor aanslagen die worden opgelegd in het
belastingtijdvak waarop zij betrekking hebben, ingeval het totaalbedrag van de op
één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag
bevat, en het bedrag daarvan groter is dan € 25,- maar minder is dan € 3.500,- en
het totaalbedrag van dat aanslagbiljet door middel van automatische incasso kan
worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke
termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in
het belastingtijdvak resteren. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening
van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen
niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt met betrekking tot het betreffende
aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en geldt de betaaltermijn als
genoemd in het eerste lid.
4. De belasting bedoeld in artikel 6, tweede lid, moet worden betaald op het moment
van het doen van de kennisgeving.
5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
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 de afvalstoffenheffing.
Artikel 10
Overgangsrecht
De "Verordening afvalstoffenheffing 2013" van 13 november 2012, no. 14525-9, wordt
ingetrokken met ingang van de in artikel 11, 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 11
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 2014.
Artikel 12
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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BIJLAGEN:

Tarieventabel, behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing 2014".

Algemeen.
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze
verschuldigd is.
Hoofdstuk 1. Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing.
1.1
1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt:
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
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
De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1 en 1.2 wordt
vermeerderd voor het in bruikleen hebben van een extra
container van 240 liter, boven een set mini-containers, per container
met
container van 140 liter, boven een set mini-containers, per container
met

€

219,24

€

0,00

€

38,76

€

162,96

€

95,04

Hoofdstuk 2. Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing.
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 de belasting voor het
achterlaten van afvalstoffen op het gemeentelijk afvalscheidingstation
boven het aantal van twee bezoeken per aansluiting per jaar
voor het 3e tot en met het 5e bezoek,
voor het 6e tot en met het 10e bezoek, per bezoek:
voor ieder volgend bezoek boven het aantal van 10, per bezoek
Bij vermissing van het perceelgebonden pasje wordt voor de aanvraag
van een nieuw pasje een bedrag in rekening gebracht van

Behoort bij raadsbesluit van 11 november 2013.
De griffier van de gemeente Noordoostpolder,

€
€
€
€

5,00
10,00
15,00
10,00
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De raad van de gemeente Noordoostpolder;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
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. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking
heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.
Artikel 2
Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. 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.
Artikel 3
Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water
direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
2. Met betrekking tot de rioolheffing wordt als gebruiker aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 –
voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.
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Artikel 4
Zelfstandige gedeelten
1. 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
terzake 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.
2. In afwijking van artikel 3 wordt als één perceel aangemerkt een onroerende zaak als
bedoeld in artikel 16 lid e Wet WOZ.
Artikel 5
Maatstaf van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt geheven:
a. per perceel, uitsluitend in gebruik of bestemd als woning;
b. per perceel in gebruik of bestemd als bedrijfspand, winkel en ander perceel of
perceelsgedeelte, niet zijnde een perceel als bedoeld in lid 1, onderdeel a;
2. De belasting als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordt geheven naar het
aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
3. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water
dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode
naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet
gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door
herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een
kalendermaand voor een volle maand gerekend.
4. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn
voorzien van een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste
capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid
opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
5. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of gepompt water
wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.
6. Indien naar een perceel als bedoeld in lid 1, onderdeel b, geen water is toegevoerd en
er ten behoeve van dit perceel evenmin water is opgepompt, wordt het aantal kubieke
meters water geacht te liggen tussen 1 m3 en 200 m3.
Artikel 6
Belastingtarieven
1. De rioolheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt per perceel als bedoeld in
artikel 5, eerste lid, onderdeel a, € 193,44.
2. De rioolheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt voor een perceel als
bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b bij een waterafvoer van:
a.
1 m3 tot en met 200 m3
€
193,44
b.
201 m3 tot en met 500 m3
€
199,68
c.
501 m3 tot en met 2.000 m3
€
396,48
d. 2.001 m3 tot en met 3.500 m3
€
590,04
€
789,84
e. 3.501 m3 tot en met 5.000 m3
f. 5.001 m3 en meer
€
987,36
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Artikel 7
Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8
Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting als bedoeld
in artikel 3, eerste lid, in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting
verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde
belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting als bedoeld
in artikel 3, eerste lid, 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 volle kalendermaanden
overblijven.
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel, als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a,
in gebruik neemt.
Artikel 10
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het
aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt voor aanslagen die worden opgelegd in het
belastingtijdvak waarop zij betrekking hebben, ingeval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, en
het bedrag daarvan groter is dan € 25,- maar minder is dan € 3.500,- en het
totaalbedrag van dat aanslagbiljet door middel van automatische incasso kan worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het
belastingtijdvak resteren. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van
het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen
niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt met betrekking tot het betreffende
aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en geldt de betaaltermijn als
genoemd in het eerste lid.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
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Artikel 11
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 de rioolheffing.
Artikel 12
Overgangsrecht
De "Verordening Rioolheffing 2013" van 13 november 2012, no. 14525-1, 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 2014.
Artikel 14
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rioolheffing 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
2014.
Artikel 1
Belastingplicht
1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden terzake 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 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.
Artikel 2
Belastingobject
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.
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Artikel 3
Maatstaf van heffing
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.
Artikel 4
Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij het bepalen 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, voorzover 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. 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,
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verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken
en palen;
k. plantsoenen, parken, waterpartijen;
l. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van
zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
2. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf
voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van
de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Artikel 5
Belastingtarieven
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt voor:
1. de gebruikersbelasting 0,1357%;
2. bij de eigenarenbelasting
a. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1526%;
b. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1714%.
Artikel 6
Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het
aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt voor aanslagen die worden opgelegd in het
belastingtijdvak waarop zij betrekking hebben, ingeval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, en
het bedrag daarvan groter is dan € 25,- maar minder is dan € 3.500,- en het
totaalbedrag van dat aanslagbiljet door middel van automatische incasso kan worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het
belastingtijdvak resteren. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van
het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen
niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt met betrekking tot het betreffende
aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en geldt de betaaltermijn als
genoemd in het eerste lid.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 8
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 de onroerende-zaakbelastingen.
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Artikel 9
Overgangsrecht
De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013" van 13 november 2012, no. 1452518, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, 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 10
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 2014.
Artikel 11
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onroerende-zaakbelastingen
2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste
lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober
2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de
Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2014.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
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 de ne dag in een kalendermaand tot de (n-1)e
dag in de volgende kalendermaand;
d. kwartaal: het tijdvak – binnen een aangesloten periode van drie maanden – dat
loopt van de ne dag in een kwartaal tot de (n-1)e dag in het volgende kwartaal;
e. kalenderkwartaal: het aaneengesloten tijdvak van drie maanden, dat aanvangt op
1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van het jaar;
f. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot de (n-1)e dag in
het volgende kalenderjaar;
g. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2
Belastbaar feit
Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de
Paspoortwet;
een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3
Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan
wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
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Artikel 4
Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en
vermogen;
b. stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke
uitkeringen;
c. het aan belanghebbenden verstrekken van minuten, afschriften of uittreksels van
besluiten, akten en beschikkingen houdende:
a. de benoeming van ambtenaren en leden van colleges of commissies;
b. de verhoging van de bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges of
commissies.
d. het afgeven van stukken, alsmede voor het legaliseren van handtekeningen op
stukken betreffende militaire zaken;
e. het afgeven van kwitanties voor geldsommen, alsmede van andere stukken,
waarbij de ontvangst of de overneming van gelden of goederen wordt erkend of
vermeld;
f. het afgeven van stukken en het verstrekken van inlichtingen, waarvan de
kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de
gemeentebesturen is opgelegd;
g. het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften;
h. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke
ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
i. 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 aanvraag 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;
j. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft
bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning
beperkte milieutoets).
Artikel 5
Maatstaven van heffing en tarieven
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.
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Artikel 6
Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege 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.
Artikel 7
Termijnen van betaling
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 14 dagen na de dagtekening van de
kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
Artikel 8
Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9
Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een bij deze
verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig
een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10
Overdracht van bevoegdheden
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 1.1.3 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.8.1.1 en 1.8.1.2 (verklaring omtrent het gedrag);
5. hoofdstuk 11 (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.
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Artikel 11
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 de leges.
Artikel 12
Overgangsrecht
1. De “Legesverordening 2013” van 13 november 2012, no. 14525-22, laatstelijk
gewijzigd bij raadsbesluit van 9 september 2013, 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.
2. Indien de 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 plaatsgevonden belastbare
feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
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 2014.
Artikel 14
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie
van een partnerschap dan wel omzetting van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis te Emmeloord op:

1.1.1.1

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, in de leeskamer van het
gemeentehuis, op dinsdag met een aanvang van 9.00 en 9.30 uur

1.1.1.2

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, in de leeskamer van het
gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

135,00

1.1.1.3

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, in de raadszaal van het
gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

265,00

1.1.1.4

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, in de raadszaal van het
gemeentehuis, buiten de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

400,00

1.1.1.5

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, op een eenmalige aan te
wijzen locatie als huis der gemeente, tijdens de openingstijden van het
bureau van de burgerlijke stand

€

265,00

1.1.1.6

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, op een eenmalige aan te
wijzen locatie als huis der gemeente, buiten de openingstijden van het
bureau van de burgerlijke stand

€

400,00

1.1.1.7

door een ambtenaar van de burgerlijke stand, op een eenmalige aan te
wijzen locatie als huis der gemeente, op zaterdag

€

630,00

1.1.1.8

door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Noordoostpolder, in de raadszaal van het gemeentehuis,
tijdens de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand

€

415,00

1.1.1.9

door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Noordoostpolder, in de raadszaal van het gemeentehuis,
buiten de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand

€

580,00

1.1.1.10

door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Noordoostpolder, op een eenmalige aan te wijzen locatie als
huis der gemeente, tijdens de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

415,00

1.1.1.11

door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Noordoostpolder, op een eenmalige aan te wijzen locatie als
huis der gemeente, buiten de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

580,00

1.1.1.12

door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Noordoostpolder, op een eenmalige aan te wijzen locatie als
huis der gemeente, op zaterdag

€

810,00

1.1.1.13

door een zelfstandige trouwambtenaar, in de raadszaal van het
gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

415,00

1.1.1.14

door een zelfstandige trouwambtenaar, in de raadszaal van het
gemeentehuis, buiten de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

580,00

1.1.1.15

door een zelfstandige trouwambtenaar, op een eenmalige aan te wijzen
locatie als huis der gemeente, tijdens de openingstijden van het bureau
van de burgerlijke stand

€

415,00

1.1.1.16

door een zelfstandige trouwambtenaar, op een eenmalige aan te wijzen
locatie als huis der gemeente, buiten de openingstijden van het bureau
van de burgerlijke stand

€

580,00

1.1.1.17

door een zelfstandige trouwambtenaar, op een eenmalige aan te wijzen

€

810,00

kosteloos
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locatie als huis der gemeente, op zaterdag
1.1.1.18

door een persoon die voor één dag is benoemd tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand, in de raadszaal van het
gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

615,00

1.1.1.19

door een persoon die voor één dag is benoemd tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand, in de raadszaal van het
gemeentehuis, buiten de openingstijden van het bureau van de
burgerlijke stand

€

780,00

1.1.1.20

door een persoon die voor één dag is benoemd tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand, op een eenmalige aan te wijzen
locatie als huis der gemeente, tijdens de openingstijden van het bureau
van de burgerlijke stand

€

645,00

1.1.1.21

door een persoon die voor één dag is benoemd tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand, op een eenmalige aan te wijzen
locatie als huis der gemeente, buiten de openingstijden van het bureau
van de burgerlijke stand

€

780,00

1.1.1.22

door een persoon die voor één dag is benoemd tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand, op een eenmalige aan te wijzen
locatie als huis der gemeente, op zaterdag

€ 1.010,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een huwelijksboekje of
partnerschapsboekje

1.1.3

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.

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een besluit tot uitstel van
begraven of cremeren

€

21,60

€

23,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1

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

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€

50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder
1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€

50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon
die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort)

€

50,35

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel
2, tweede lid, van de Paspoortwet:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
veertien jaar nog niet heeft bereikt

€

31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€

41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en in
1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een
bedrag van

€

46,60

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering
van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3,
slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.5

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken, wijzigen en of aanvullen van een reisdocument als bedoeld
onder 1.2.1 tot en met 1.2.3 een reeds eerder afgegeven reisdocument
niet kan worden overlegd en niet reeds eerder is ingeleverd, dan worden
de onder 1.2.1.1 tot en met 1.2.3 vermelde tarieven verhoogd met

€

17,25
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1.2.6

Het tarief genoemd onder 1.2.5 wordt verhoogd met 100% als het een
aanvraag betreft dat betrekking heeft op een tweede vermissing binnen
één kalenderjaar.

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een reisdocument dat niet leidt tot een verstrekking

€

11,10

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1

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

1.3.1.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een
geldigheidsduur korter dan 10 jaar

€

28,45

1.3.1.2

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een
geldigheidsduur van 10 jaar

€

38,45

1.3.1.3

het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€

9,40

1.3.1.4

het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring van de
aanvrager van een rijbewijs omtrent zijn lichamelijke en geestelijke
geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen

€

3,30

1.3.2

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder
1.3.1.1, 1.3.1.2 en 1.3.5 een reeds eerder afgegeven rijbewijs niet kan
worden overlegd en niet reeds eerder is ingeleverd, dan worden de
onder 1.3.1.1 , 1.3.1.2 en 1.3.5 vermelde tarieven verhoogd met

€

17,25

1.3.3

Het tarief genoemd onder 1.3.2 wordt verhoogd met 100% als het een
aanvraag betreft dat betrekking heeft op een tweede vermissing binnen
één kalenderjaar.

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs dat niet leidt
tot een verstrekking

€

11,10

1.3.5

Het tarief als genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 wordt bij een
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

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

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:

€

9,70

1.4.2.2.1 voor 25 verstrekkingen

€

206,15

1.4.2.2.2 voor 100 verstrekkingen

€

727,50

1.4.2.2.3 voor 250 verstrekkingen

€ 1.576,25

1.4.2.2.4 voor 500 verstrekkingen

€ 2.425,00

1.4.3

De verstrekking van een gewaarmerkt afschrift aan de ingezetene,
betreffende diens gehele of gedeeltelijke persoonslijst uit de
basisregistratie personen

€

31,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
basisregistratie personen of onderdeel daarvan, voor ieder daaraan
besteed kwartier

€

17,25

1.4.5

De rechten voor het op verzoek verstrekken van schriftelijke
verstrekkingen waarvoor de gehele basisregistratie personen, dan wel
een gedeelte daarvan doorlopen moet worden en die moeten vervaardigd
worden met behulp van het geautomatiseerde basisregistratie
personen(systeem), bedragen het bedrag der directe
automatiseringskosten vermeerderd met 40% met een maximum van

€ 1.942,50

1.4.6

Over de hoogte van de onder 1.4.5 bedoelde tarieven wordt de
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aanvrager voor het in behandeling nemen van de aanvraag door middel
van een begroting van de kosten door of vanwege burgemeester en
wethouders geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst op de
vijfde dag na de dag waarop de begroting van kosten aan de aanvrager
ter kennis is gebracht in behandeling genomen.
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de
aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€

9,70

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

1.6.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€

123,95

1.6.1.2

een afschrift voor elk afzonderlijk deel van de programmabegroting

€

28,65

1.6.1.3

een afschrift voor de beleidsplanning

€

28,65

1.6.1.4

een afschrift van de programmarekening

€

121,50

1.6.1.5

een afschrift voor elk afzonderlijk deel van de gemeenterekening

€

28,65

1.6.1.6

een afschrift van een beleidsregel

€

8,75

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

1.6.2.1

een afschrift van een niet met name in deze verordening genoemde, in
voorraad zijnde verordeningen, die:
€

12,30

1.6.2.1.2 niet meer dan 25 pagina's tellen, per verordening

€

24,60

1.6.2.1.3 meer dan 25 pagina's tellen, per verordening

€

36,90

niet meer dan 20 pagina's telt

€

36,10

niet meer dan 40 pagina's telt

€

54,35

meer dan 40 pagina's telt

€

81,90

toeslag voor kleurenkaarten, per kaartblad

€

36,10

1.6.2.1.1 niet meer dan 10 pagina's tellen, per verordening

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

1.6.3.1

een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening of een uitwerkingsplan of wijzigingsplan zoals bedoeld in artikel
3.6 eerste lid onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening die:

1.6.3.2

een exemplaar van een structuurplan/structuurvisie

€

99,10

1.6.3.3

een exemplaar van een milieueffectrapport (MER)

€

77,60

1.6.3.4

een exemplaar van een beeldkwaliteitsplan

€

53,35

1.6.3.5

een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

€

38,25

a. voor een toelichting en voorschriften, per aangemaakt bestand

€

29,10

b. voor digitale kaarten, per aangemaakt bestand

€

29,10

1.6.3.6

digitale bestemmingsplannen:

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:

1.6.4.1

een ontheffing, een vergunning, een gunstige beschikking op een
verzoekschrift, of voor een ander stuk in het persoonlijk belang van de
aanvrager opgemaakt, voor zover zij niet afzonderlijk in deze
verordening of in een andere belastingverordening van de gemeente, dan
wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per vergunning, beschikking,
ontheffing e.d.

€

23,50

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie aan

€

58,80
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makelaars/taxateurs van informatie over percelen en hun omgeving
waarbij gebruik wordt gemaakt van een taxatieformulier ten behoeve van
taxatie- en/of verkoopopdrachten per, kadastraal perceel of
perceelsgedeelte (per adres)
1.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een ontheffing voor het verbranden van afval

€

45,10

Hoofdstuk 7 Kadaster
1.7.1

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het
gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier of deel
daarvan

€

22,50

a. een hypothecair uittreksel, per object

€

15,10

b. een kadastraal uittreksel over een object, per object

€

15,10

c. een kadastraal uittreksel over een persoon, per object

€

15,10

d. een uittreksel kadastrale kaart

€

15,10

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken
1.8.1

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

1.8.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€

30,05

1.8.1.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve
van meerdere personen uit één gezin, indien die verklaringen nodig zijn
voor één hetzelfde charitatieve of filantropische doel danwel adoptie

€

30,05

1.8.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€

9,70

1.8.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of foto of
andere stukken door een andere gemeente, inclusief de verzending
ervan naar die gemeente

€

9,70

1.8.1.5

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent nationaliteit

€

9,70

1.8.1.6

tot het verkrijgen van een verklaring van voorgenomen vestiging

€

9,70

€

17,25

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief
1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in
het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed
kwartier of deel daarvan

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van:

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend
stuk, per pagina

€

0,40

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€

5,40

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet
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1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€

23,50

Hoofdstuk 11 Kansspelen
1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel
30b van de Wet op de kansspelen:

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€

56,50

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer
kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€

56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€

34,00

1.11.1.3

voor een vergunning over een gedeelte van een periode van twaalf
maanden wordt een evenredig deel van het onder 1.11.1.1 en 1.11.1.2
vermelde tarief geheven. Bij de berekening van het te betalen bedrag
wordt een deel van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

1.11.1.4

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€

226,50

1.11.1.5

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor
onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€

226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€

136,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op
de kansspelen (loterijvergunning)

€

23,50

1.11.2

Hoofdstuk 12 Leegstandswet
1.12.

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

1.12.1

tot het ververlenen van en vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de
Leegstandwet

€

107,35

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€

107,35

€

78,75

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen
1.13.1

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een instemmingsbesluit of melding voor werkzaamheden van
minder ingrijpende aard, als omschreven in Hoofdstuk 1, artikel 1,
onderdeel l, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
Noordoostpolder 2013

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het
opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de
gemeente Noordoostpolder voor een lengte van:

1.13.2.1

0 t/m 500 meter

€

375,15

1.13.2.2

501 t/m 2000 meter wordt het tarief genoemd onder 1.13.2.1 verhoogd
met een bedrag per strekkende meter van

€

0,60

1.13.2.3

indien het aantal strekkende meters groter is dan 2.000 wordt de
aanvrager voor het in behandeling nemen van de aanvraag door middel
van een begroting van de kosten door of vanwege burgemeester en
wethouders geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst op de
vijfde dag na de dag waarop de begroting van kosten aan de aanvrager
ter kennis is gebracht in behandeling genomen, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
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1.13.3

Indien nader overleg met andere beheerder(s) van openbare gronden
en/of netbeheerder(s) dient plaats te vinden, worden de tarieven
genoemd onder 1.13.2 tot en met 1.13.2.3 verhoogd met een bedrag
van

€

225,00

Hoofdstuk 14 Verkeer en Vervoer
1.14

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

1.14.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)

€

80,00

1.14.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen
als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW)

€

33,00

1.14.3

voor verlenging of vervanging van de gehandicaptenparkeerkaart

€

33,00

1.14.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als
bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990

€

68,00

1.14.4.1

Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.14.4 leidt tot een toekenning,
worden de materiaalkosten en plaatsingskosten in rekening gebracht

€

110,00

1.14.5

tot het wijzigen van het kenteken op een onderbord bij een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€

56,00

Hoofdstuk 15 Diversen
1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van:

1.15.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.15.1.1 per pagina op papier van A-4 formaat € 0,40 met een minimum van € 2,00;
1.15.1.2 per pagina op papier van A-3 formaat € 0,45 met een minimum van € 2,25;
1.15.1.3 per pagina op papier van A-2 formaat € 0,55 met een minimum van € 2,75;
1.15.1.4 per pagina op papier van A-1 formaat € 2,15;
1.15.1.5 per pagina op papier van A-0 formaat € 4,30.
1.15.2

kleuren fotokopieën, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.15.2.1 per pagina op papier van A-4 formaat

€

1,50

1.15.2.2 per pagina op papier van A-3 formaat

€

2,60

1.15.3

kaarten, tekeningen en afdrukken, al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.15.1
en/of 1.15.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of afdruk:
Voor automatisch vervaardigde analoge tekeningen
e.d.
Formaat

extra
kopie

kleurenkopie

A0 € 64,20

€ 4,90

A1 € 42,80

€ 2,50

A2 € 28,55

€ 1,25

A3 € 19,00

€ 0,65

€ 2,60

A4 € 12,70

€ 0,35

€ 1,50

voor het op verzoek ondersteuning verlenen bij het vervaardigen van automatische
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tekeningen voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan € 23,00.
1.15.3.1 De tarieven vermeld onder 1.15.3 worden voor het vervaardigen van
een PDF-bestand i.p.v. een analoge afdruk, vermeerderd per PDFbestand met een bedrag van
1.15.4
1.15.5

€

11,00

a. een set huisnummerkaarten van Emmeloord

€

235,00

b. een set huisnummerkaarten van alle kernen

€

290,00

Voor de verstrekking van digitale bestanden
In bebouwd
gebied:
Kosten per
aanvraag:

€ 27,00 administratiekosten vermeerderd met
€ 27,00 aanmaakkosten per bestand vermeerderd met € 17,00 per ha.

In landelijk
gebied:
Kosten per
aanvraag:

€ 27,00 administratiekosten vermeerderd met
€ 27,00 aanmaakkosten per bestand vermeerderd met € 2,65 per ha.

Voor
infrastructuur
in landelijk
gebied:
kosten per
aanvraag:

€ 27,00 administratiekosten vermeerderd met
€ 27,00 aanmaakkosten per bestand vermeerderd met € 7,00 per ha.

1.15.6

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€

1,35

1.15.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een gemeentelijke woonwagenstandplaats en/of
woonwagen

€

15,35

1.15.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een woonschip

€

320,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerkzaamheden
2012 (UAV 2012, voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de aanlegkosten exclusief de
omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel
onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
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2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de bouwkosten exclusief de 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;
2.1.1.3

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 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek
tot het doen van een principe-uitspraak door het college omtrent
bebouwings- en/of gebruiksmogelijkheden van gronden in strijd
met het vigerende bestemmingsplan

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van 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 en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere
grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

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:

2.3.1.1.1

2,25% over de bouwkosten tot € 50.000,- met een minimum
van € 150,-;

2.3.1.1.2

vermeerderd met 2,10% over de bouwkosten van € 50.000,- tot
€ 100.000,-

2.3.1.1.3

vermeerderd met2,00% over de bouwkosten van € 100.000,tot € 250.000,-

2.3.1.1.4

vermeerderd met1,75% over de bouwkosten van € 250.000,tot € 500.000,-

2.3.1.1.5

vermeerderd met1,50% over de bouwkosten van € 500.000,tot € 10.000.000,-

2.3.1.1.6

vermeerderd met 0,085% over de bouwkosten vanaf
€ 10.000.000,-

2.3.1.1.7

Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet door de
aanvrager van de vergunning bij zijn aanvraag een begroting
van de bouwkosten, worden overgelegd. Indien deze begroting

€ 520,00
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burgemeester en wethouders onjuist voorkomt, alsmede in het
geval, dat de belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke
opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kosten vast en
worden de rechten naar de uitkomst daarvan geheven tot uit
een kracht van gewijsde gedane uitspraak op een bezwaarschrift
door belanghebbende ingediend blijkt, dat de schatting te hoog
is geweest in welk geval het recht verschuldigd is naar de uit die
uitspraak blijkende kosten van het werk.
2.3.1.2

Voor het inwinnen van het benodigde advies van een daartoe
aangewezen welstandscommissie worden de onder 2.3.1.1.1
t/m 2.3.1.1.6 berekende rechten verhoogd,
indien de bouwkosten minder of gelijk dan € 10.000.000,bedragen, met 0,3% van de bouwkosten met een minimum van
€25,-;
indien de bouwkosten € 10.000.000,00 bedragen of meer,
€ 30.000,- vermeerderd met 0,0125% van de bouwkosten
boven € 10.000.000,-..

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

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

2.3.3

€

597,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van
een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking) wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

€

597,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

597,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking) indien een (voor)
ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is, wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

1.586,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking): wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

10.143,00

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1
berekende bedrag verhoogd met:

€

597,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van exploitatieplan): wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

€

1.586,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,
de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens
artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving) wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

€

597,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

€

2.3.3.2
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artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van nationale regelgeving) wordt het overeenkomstig
2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:
2.3.3.9

2.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) wordt het
overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

597,00

€

1.586,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€

597,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€

597,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van
een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking) indien een (voor)
ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is:

€

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 10.143,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):

€

597,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€

1.586,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,
de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens
artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving):

€

597,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens
artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van nationale regelgeving):

€

597,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€

1.586,00

a. waarin alleen bouwkundige brandpreventieve voorzieningen
zijn opgenomen. Hieronder vallend, compartimentering,
vluchtwegen, vluchtwegaanduiding en handblusmiddelen.

€

161,00

b. waarin zowel bouwkundige- als technische brandpreventieve
voorzieningen zijn opgenomen. Hieronder vallend,
brandmeldinstallaties, rook- en warmte afvoerinstallaties,
sprinklerinstallaties, C02 installaties e.d.

€

341,00

€

333,00

2.3.4.9

2.3.5

1.586,00

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
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:

2.3.5.1

2.3.5.2

beoordelen van een inrichting, met betrekking tot het
brandveilig gebruik ervan, waarvoor:
een gebruiksvergunning ingevolge het Gebruiksbesluit nodig is
indien het betreft een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1
van het Gebruiksbesluit:
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de rechten, als bedoeld in 2.3.5.2. worden verhoogd met een
bedrag per m² oppervlakte van het bouwwerk, volgens de
navolgende berekeningswijze
0 t/m 200 m²

een bedrag van € 0,00

201 t/m 500 m² te verhogen met een bedrag van € 1,94 per m²
boven het aantal van 200 m²
501 t/m 2000
m²

€ 582,00 en te verhogen met een bedrag van €
0,64 per m² boven het aantal van 500 m²

2.001 t/m 5.000 € 1.542,00 en te verhogen met een bedrag van
m²
€ 0,17 per m² boven het aantal van 2.000 m²

2.3.5.3

5.001 t/m
50.000 m²

€ 2.052,00 en te verhogen met een bedrag van
€ 0,04 per m² boven het aantal van 5.000 m²

50.001 en meer
m²

€ 3.852,00 en te verhogen met een bedrag van
€ 0,02 per m² boven het aantal van 50.000 m²

De rechten bedragen voor controlewerkzaamheden aan
inrichtingen ingevolge het Gebruiksbesluit en
Brandbeveiligingsverordening vanaf de tweede en iedere volgende
controle van die inrichting, per controle:

2.3.5.4

Behoudens het bepaalde in de voorgaande leden wordt bij
overgang van een vergunningplichtig bouwwerk naar een nieuwe
rechthebbende/gebruiker slechts het tarief, als bedoeld in 2.3.5.1
in rekening gebracht, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
• de inrichting houdt dezelfde bestemming;
• de inrichting ondergaat bouwkundig en qua inrichting geen
wijzigingen.

2.3.5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing,
een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet
elders in dit artikel een tarief is opgenomen

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de
Wabo met betrekking tot een krachtens de gemeentelijke
“Monumentenverordening 1996” aangewezen monument,
waarvoor op grond van artikel 9, tweede lid, van deze verordening
een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van een monument:
€ 200,- verhoogd, voor het inwinnen van het benodigde advies
van een daartoe aangewezen monumentencommissie, met:
•
met 0,45% over de bouwkosten tot € 230.000,- met een
minimum van € 37,50;
•
0,075% over de bouwkosten van € 230.000,- tot
€ 455.000,-;
•
0,0375% over de bouwkosten van € 455.000,- tot
€ 680.000,-;
•
0,01875% over de bouwkosten vanaf € 680.000,-.

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar
gebracht:
€ 200,- verhoogd, voor het inwinnen van het benodigde advies
van een daartoe aangewezen monumentencommissie, met:

€

106,00

€

88,05
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•
•
•
•

met 0,45% over de bouwkosten tot € 230.000,- met een
minimum van € 37,50;
0,075% over de bouwkosten van € 230.000,- tot
€ 455.000,-;
0,0375% over de bouwkosten van € 455.000,- tot
€ 680.000,-;

0,01875% over de bouwkosten vanaf € 680.000,-.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in
beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

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,
bedraagt het tarief:
€

214,65

€

161,00

€

161,00

€

161,00

88,05

Aanleggen of veranderen weg
2.3.8

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze
van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene
plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik
van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt
het tarief:

2.3.10

Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond
van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2, lid 1
van de gemeentelijk Bomenverordening 2005 een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11

Opslag van roerende zaken
Niet van toepassing

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk
kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke
betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16,
eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het
tarief:

€

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het realiseren van projecten of andere handelingen met
gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als

€
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bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet
1998

2.3.13

88,05

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van
de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€

88,05

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de
Wabo, bedraagt het tarief:

€

161,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke
verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving,
als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:

€

161,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op
grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of
ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd
zonder omgevingsvergunning:

€

161,00

2.3.14

Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit
of handeling:

2.3.14.1

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 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. Indien een
begroting als bedoeld in de eerste volzin 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.

2.3.15

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:

2.3.15.1

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 aanvraag voor de eerste fase betrekking
heeft;

2.3.15.2

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 aanvraag voor de tweede fase betrekking
heeft.
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2.3.16

Advies
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:

€

107,35

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of
algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de
omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven:

€

156,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen
bedenkingen moet afgeven:

€

156,00

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft
op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering
van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met
adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de
onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:
2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.3

2%
3%

bij 15 of meer activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

5%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
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 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en
2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de
leges. De teruggaaf bedraagt:
2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;
2.5.1.2

2.5.2

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en
2.3.7, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht niet
verder in behandeling wordt genomen door de gemeente, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een

75%
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project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en
2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze
aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de
vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.
Teruggaaf wordt alleen verleend indien de aanvraag om teruggaaf
binnen zes weken na intrekking van de verleende vergunning wordt
ingediend. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges, behoudens onderdeel 2.3.1.2 en de gemaakte
kosten voor een onderbouwing die moet worden opgesteld waarbij
externe advieswerkzaamheden moeten worden verricht uit
onderdeel 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2.
2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of
2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de
leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges, behoudens onderdeel 2.3.1.2 en de gemaakte
kosten voor een onderbouwing die moet worden opgesteld waarbij
externe advieswerkzaamheden moeten worden verricht uit
onderdeel 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2..
2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf
Bij een teruggaaf blijft minimaal € 107,35 verschuldigd, met
uitzondering voor een teruggaaf verleend op grond van onderdeel
2.5.1.1.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen
bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en
2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
Niet van toepassing
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van
een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het
project:
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld
in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening het

bedrag van het voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten.
Artikel 2.8.1 is van overeenkomstige toepassing.
2.8.1

Over de hoogte van de onder 2.8 bedoelde rechten wordt de
aanvrager door middel van een begroting van de kosten door of
vanwege burgemeester en wethouders geïnformeerd. De
betreffende aanvraag wordt eerst op de vijfde dag, na de dag

€

88,05
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waarop de begroting van kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht in behandeling genomen.
Hoofdstuk 9 Sloopmelding
Niet van toepassing
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€

88,05

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en
Horecawet

€

214,70

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Dranken Horecawet

€

107,35

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het wijzigen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

€

161,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€

107,35

€

115,50

€

23,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning o.g.v. artikel 2:25 van de APV
Noordoostpolder voor evenementen aangeduid als middel risicoevenementen en hoog risico-evenementen in de “Leidraad
multidisciplinaire veiligheidsadvisering evenementen Flevoland 2011”
van de Veiligheidsregio Flevoland
3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:25 van de
Algemeen plaatselijke verordening Noordoostpolder voor overige
evenementen

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig
gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Brandbeveiligingsverordening

€ 101,55

3.3.1

de rechten, als bedoeld in 3.3. worden, behoudens het gestelde in 3.3.2,
verhoogd met een bedrag naar tijdsgelang voor het opgericht hebben en
houden van het tijdelijk bouwsel, dan wel voor de duur van het
evenement inclusief de periode benodigd voor opbouw en demontage
van het tijdelijk bouwsel of het evenement, volgens de navolgende
berekeningswijze:

3.3.1.1

voor een periode van maximaal drie dagen

€

3.3.1.2

voor een periode van minimaal vier tot maximaal zeven dagen

€ 142,45

3.3.1.3

voor een periode van meer dan zeven dagen

€ 213,65

3.3.2

De rechten bedragen met betrekking tot kermissen, circussen en
dorpsfeesten zonder - bedrijfsmatige - activiteiten per
vergunningaanvraag:

€ 101,55

71,25
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Hoofdstuk 4 Kinderopvang
3.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het in exploitatie (mogen) nemen van een kindercentrum,
voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau
Hoofdstuk 5
3.5

€

23,50

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

€

88,05

Behoort bij raadsbesluit van 11 november 2013.
De griffier van de gemeente Noordoostpolder,

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en invordering van liggeld 2014.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder :
a. woonschip:
elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt
gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of
inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot,
dag- of nachtverblijf van een of meer personen en ook
bewoonde varende monumenten, die als zodanig zijn
erkend, als bedoeld in artikel 5:31.1, lid 2, van de
Algemene plaatselijke verordening;
b. ligplaats:
een gedeelte van het openbaar water, bestemd of
geschikt om door een woonschip met bijbehorende
voorzieningen te worden ingenomen;
c. bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van een schip als
woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, steiger
en een loopplank.
Artikel 2
Belastbaar feit
Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het verstrekken van diensten die
met een ligplaats verband houden, voor een woonschip bij een verblijf langer dan twee
weken op de krachtens artikel 5:31.1 van de Algemene plaatselijke verordening
aangewezen ligplaatsen.
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Artikel 3
Belastingplicht
Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de ligplaats heeft. Als
degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de ligplaatsvergunning,
bedoeld in artikel 5:31.1 van de Algemene plaatselijke verordening, dan wel de
hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt, wordt naar
omstandigheden beoordeeld.
Artikel 4
Belastingtarieven
Het recht als bedoeld in artikel 2 word geheven naar het tarief, opgenomen de bij deze
verordening behorende tarieventabel.
Artikel 5
Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 6
Wijze van heffing
Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.
Artikel 7
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak
of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het recht
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde
recht als er in dat belastingtijdvak, na het begin van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak
verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 8
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er, met inbegrip van de
maand van dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden in het belastingtijdvak
overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
Artikel 9
Kwijtschelding
Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 10
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 de liggelden.
Artikel 11
Overgangsrecht
De "Verordening liggeld 2013" van 13 november 2012, no. 14525-46, wordt ingetrokken
met ingang van de in artikel 12, 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 12
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 2014.
Artikel 13
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening liggeld 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de "Verordening liggeld 2014".
Omschrijving
ligplaats

Eenheid
1

Tarieven
Tijd
jaar

Bedrag
€
211,32

Behoort bij raadsbesluit van 11 november 2013.
De griffier van de gemeente Noordoostpolder,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;
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 2014.
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.
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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 € 0,95.
2. Het tarief bedraagt, in het winterseizoen, per strekkende meter € 23,95.
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.
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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 2013" van
13 november 2012, no. 14525-50, 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 2014.
Artikel 14
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening liggelden recreatietoervaart
Noordoostpolder 2014.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
de griffier,
de voorzitter,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen in Noordoostpolder;
b. dorpen: de gemeentelijke begraafplaatsen te Bant, Creil, Ens, Espel, Kraggenburg,
Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek;
c. huur graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
d. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid
wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
e. huur urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of
zonder urnen;
f. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder
gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
g. huur urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen
met of zonder urnen;
h. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
i. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
j. verstrooiingsveld: een terrein op de begraafplaats, bestemd voor het verstrooien van
as.
Artikel 2
Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats.
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Artikel 3
Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag danwel ten behoeve van wie
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen
gebruik maakt.
Artikel 4
Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5
Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 6
Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van
het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 7
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten
worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke
kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijn.
Artikel 8
Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend
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 de rechten.
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Artikel 10
Overgangsrecht
De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2013" van 13 november 2012, no. 14525-53,
laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 februari 2013, wordt ingetrokken met ingang
van de in artikel 11, 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 11
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 2014.
Artikel 12
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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Tarieventabel behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2014"
Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten.
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt
geheven:

1.1.1

voor een periode van 20 jaar voor een grafruimte in één van
de dorpen

€

750,00

1.1.2

voor een periode van 20 jaar voor een grafruimte in
Emmeloord

€

1.500,00

1.1.3

voor een periode van 50 jaar voor een grafruimte in één van
de dorpen

€

1.500,00

1.1.4

voor een periode van 50 jaar voor een grafruimte in
Emmeloord

€

3.000,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf
wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 20 jaar voor de helft van een grafruimte
als bedoeld in onderdeel 1.1.1 in één van de dorpen

€

375,00

1.2.2

voor een periode van 20 jaar voor de helft van een grafruimte
als bedoeld in onderdeel 1.1.2 in Emmeloord

€

750,00

1.2.3

voor een periode van 50 jaar voor de helft van een grafruimte
als bedoeld in onderdeel 1.1.3 in één van de dorpen

€

750,00

1.2.4

voor een periode van 50 jaar voor de helft van een grafruimte
als bedoeld in onderdeel 1.1.4

€

1.500,00

1.3

Voor het verlenen van het recht op een nis in de urnenmuur
wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 20 jaar voor een ruimte waarin asbussen
kunnen worden bijgezet

€

750,00

1.3.2

voor een periode van 50 jaar voor een ruimte waarin asbussen
kunnen worden bijgezet

€

1.500,00

1.4

Voor het verlenen van het recht op een urnengraf/-nis op de
urnentuin wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 20 jaar

€

750,00

1.4.2

voor een periode van 50 jaar

€

1.500,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven:

1.5.1

voor een grafruimte in één van de dorpen voor 5 jaar

€

187,50

1.5.2

voor een grafruimte in één van de dorpen voor 10 jaar

€

375,00

1.5.3

voor een grafruimte in één van de dorpen voor 20 jaar

€

750,00

1.5.4

voor een grafruimte in Emmeloord voor 5 jaar

€

375,00

1.5.5

voor een grafruimte in Emmeloord voor 10 jaar

€

750,00

1.5.6

voor een grafruimte in Emmeloord voor 20 jaar

€

1.500,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven:

1.6.1

voor een urngraf in één van de dorpen voor 5 jaar

€

187,50
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1.6.2

voor een urngraf in één van de dorpen voor 10 jaar

€

375,00

1.6.3

voor een urngraf in één van de dorpen voor 20 jaar

€

750,00

1.6.4

voor een urngraf in Emmeloord voor 5 jaar

€

375,00

1.6.5

voor een urngraf in Emmeloord voor 10 jaar

€

750,00

1.6.6

voor een urngraf in Emmeloord voor 20 jaar

€

1.500,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven:

1.7.1

voor een nis in een urnenmuur voor 5 jaar

€

187,50

1.7.2

voor een nis in een urnenmuur voor 10 jaar

€

375,00

1.7.3

voor een nis in een urnenmuur voor 20 jaar

€

750,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4
met 5, 10 of 20 jaar wordt een recht geheven:

1.8.1

voor een nis in de urnentuin voor 5 jaar

€

187,50

1.8.2

voor een nis in de urnentuin voor 10 jaar

€

375,00

1.8.3

voor een nis in de urnentuin voor 20 jaar

€

750,00

Hoofdstuk 2. Begraven.
2.1

Voor het begraven in een grafruimte op één van de
begraafplaatsen wordt geheven:

2.1.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€

1.720,00

2.1.2

voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar

€

860,00

2.1.3

voor een lijk van een kind beneden het jaar

€

430,00

2.2

Voor het begraven op buitengewone uren zoals vastgesteld in
de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen" wordt
het recht als bedoeld in 2.1 verhoogd

2.2.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder met

€

436,00

2.2.2

voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar met

€

218,00

2.2.3

voor een lijk van een kind beneden het jaar met

€

109,00

2.3.

Het tarief bedraagt voor het tijdelijk verwijderen (afvoeren)
van gedolven zand

€

137,00

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen.
3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1

in een urnennis in de urnenmuur

€

192,00

3.1.2

in een urnennis op de urnentuin

€

192,00

3.1.3

in een huur urnengraf

€

192,00

3.1.4

iIn een algemeen urnengraf

€

192,00

3.2

Voor het bijzetten van asbussen en urnen op buitengewone
uren zoals vastgesteld in de "Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen" wordt het recht als bedoeld in
3.1 verhoogd met

€

109,00
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Hoofdstuk 4. Asverstrooiing.
4.1

Voor het verstooien van een gecremeerd lijk op het
asverstrooiingsveld wordt geheven:

4.1.1

voor het verstrooien van as

€

188,00

Hoofdstuk 5. Grafkelders.
5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een
grafkelder op de begraafplaats te Emmeloord:

5.1.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€

760,00

5.1.2

voor een lijk van een kind van één tot 12 jaar

€

380,00

5.1.3

voor een lijk van een kind beneden het jaar

€

190,00

5.2

Voor het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een
grafkelder op één van de begraafplaatsen in de overige
plaatsen:

5.2.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€

380,00

5.2.2

voor een lijk van een kind van één tot 12 jaar

€

190,00

5.2.3

voor een lijk van een kind beneden het jaar

€

95,00

5.3

voor het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een
grafkelder in een urnennis op de urnentuin

€

180,00

Hoofdstuk 6. Grafbedekking.
6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen,
hebben en onderhouden van grafmonumenten en
grafbeplanting, bedoeld in artikel 20 van de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, wordt
geheven:

6.1.2

voor het plaatsen van een grafmonument op een
betonnenfundatie die vooraf van gemeentewege is
aangebracht

€

493,00

6.1.3

voor het plaatsen van een grafzerk op een betonnenfundatie
die vooraf van gemeentewege is aangebracht

€

493,00

6.1.4

voor het aanleggen van een graftuin met of zonder omranding

€

138,00

6.1.5

voor het plaatsen, vernieuwen of veranderen van een
gedenkmonument of grafzerk, zonder een betonnenfundatie
die vooraf van gemeentewege is aangebracht (Voor het
aanbrengen van een volgende inscriptie worden geen leges
geheven.)

€

138,00

6.1.6

voor het in opdracht van de recht- of belanghebbende van een
grafmonument, het vernietigen en afvoeren van een staand
grafmonument

€

79,00

6.1.7

voor het in opdracht van de recht- of belanghebbende van een
grafzerk (liggend monument), het vernietigen en afvoeren van
een grafzerk

€

101,00

Hoofdstuk 7. Inschrijven en overboeken van huur graven en urnennissen.
7.1

Voor het inschrijven en overboeken van huur graven in een
daartoe bestemd register wordt geheven

€

30,00
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7.1.1

Voor het inschrijven en overboeken van huur urnengraven in
een daartoe bestemd register wordt geheven

€

30,00

7.1.2

Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een
daartoe bestemd register wordt geheven

€

30,00

Hoofdstuk 8. Opgraven, ruimen.
8.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

8.1.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€

1.720,00

8.1.2

voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar

€

860,00

8.1.3

voor een lijk van een kind beneden het jaar

€

430,00

8.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt
geheven:

8.2.1

uit een algemeen urnengraf

€

192,00

8.2.2

uit een huur urnengraf

€

192,00

8.2.3

uit een urnennis van de urnentuin

€

192,00

8.2.4

uit een urnennis van het columbarium

€

192,00

8.2.5

het schudden van een graf met één lijk

€

163,00

8.2.6

het schudden van een graf met twee lijken

€

326,00

8.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de
belanghebbende wordt geheven:

8.3.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€

1.720,00

8.3.2

voor een lijk van een kind van één tot twaalf jaar

€

860,00

8.3.3

voor een lijk van een kind beneden het jaar

€

430,00

8.4

Voor het ruimen van een asbus of urn op verzoek van de
belanghebbende wordt geheven

€

192,00

Behorende bij raadsbesluit van 11 november 2013.
De griffier van de gemeente Noordoostpolder,

No. 13788-53

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2012, no. 13788-1;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en invordering van marktgeld 2014.
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:
a.
een kalenderkwartaal
:
drie achtereenvolgende
kalendermaanden,respectievelijk beginnende op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1
oktober;
b.
een maand
: een kalendermaand;
c.
een meter
: een strekkende meter.
Artikel 2

Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van
standplaatsen op het (de) daarvoor aangewezen marktterrein(en).
Artikel 3

Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot
heeft.
Artikel 4

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar
tijdsgelang

1. Het recht is verschuldigd bij het innemen van de standplaats.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat
aanspraak op ontheffing over de resterende volle maanden van het kalenderkwartaal
waarin geen standplaats is ingenomen en vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek
van degene, die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft of van diens
rechtverkrijgenden.
3. Indien degene, die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft wegens ziekte
of ongeval gedurende tenminste één maand geen standplaats heeft kunnen innemen,
bestaat aanspraak op ontheffing over de resterende volle maanden van het
kalenderkwartaal waarin geen standplaats is ingenomen en vindt slechts plaats op
schriftelijk verzoek van degene, die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot
heeft of van diens rechtverkrijgenden.
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Artikel 6

Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak voor het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 onderdeel 1.2 van de bij
deze verordening behorende tarieventabel, is gelijk aan het kalenderkwartaal.
Artikel 7

Wijze van heffing en termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht
worden geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede worden
begrepen een nota of andere schriftuur.
2. Het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 onderdeel 1.1 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, dient bij het innemen van de standplaats te worden voldaan.
3. Het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 onderdeel 1.2 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, dient te worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening
van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.
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 de marktgelden.
Artikel 10

Overgangsrecht

De "Marktgeldverordening 2013" van 13 november 2012, no. 14525-60, wordt
ingetrokken met ingang van de in artikel 11, 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 11

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 2014.
Artikel 12

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Marktgeldverordening 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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Tarieventabel behorende bij de "Marktgeldverordening 2014".
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven marktgelden.
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2

Het recht bedraagt per dag voor de warenmarkt in Emmeloord die
plaatsvindt op donderdag:
€ 5,00 voor een standplaats die tot 12.30 uur wordt ingenomen;
€ 6,00 voor een standplaats die tot 15.00 uur wordt ingenomen;
Het recht als bedoeld in onderdeel 1.1.1 en 1.1.1.2 wordt verhoogd met €
1,35 per strekkende meter standplaats met een minimum van € 5,40 .
Het recht bedraagt per kalenderkwartaal voor de warenmarkt in Emmeloord
die plaatsvindt op donderdag:
€ 65,00 voor een standplaats die tot 12.30 uur wordt ingenomen;
€ 78,00 voor een standplaats die tot 15.00 uur wordt ingenomen;
Het recht als bedoeld in onderdeel 1.2.1 en 1.2.1.1 wordt verhoogd met
€ 13,16 per strekkende meter standplaats met een minimum van € 52,64

Behoort bij het raadsbesluit van 11 november 2013.
De griffier van de gemeente Noordoostpolder,

No. 13788-56

De raad der gemeente Noordoostpolder,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014.

Artikel 1
Belastbaar feit
Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het
houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in
welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente
in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
Artikel 2
Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die
verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene
belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3

Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
van de Wet Toelating Zorginstellingen;
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet
2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h,
van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel
1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers;
3. van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf
forensenbelasting is verschuldigd;
4. op vaartuigen voor welk verblijf watertoeristenbelasting is verschuldigd.
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Artikel 4
Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het
aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen
vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 5
Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke in
hoofdzaak zijn bestemd dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en
andere recreatieve doeleinden;
b. chalet: een met een stacaravan vergelijkbaar onderkomen al dan niet verbonden
aan een camping;
c. (vaste) jaar- en seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is
voor het gedurende een jaar of seizoen plaatsen van een zelfde mobiel
kampeeronderkomen, chalet of stacaravan.
2. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot mobiele
kampeeronderkomens, chalets en stacaravans op (vaste) jaar- en seizoenplaatsen
bepaald op 2,7.
3. Het aantal malen dat wordt overnacht, wordt met betrekking tot de door lid 2
bedoelde personen bepaald op 61,5.
4. Het aantal mobiele kampeeronderkomens, chalets en stacaravans als bedoeld in het
eerste lid wordt vastgesteld op het aantal mobiele kampeeronderkomens, chalets en
stacaravans welke door de belastingplichtige bij aangifte uit de verhuuradministratie
zijn opgegeven, dan wel blijken.
Artikel 6
Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt op een door de belastingplichtige bij de
aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal
overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 5
berekende aantal. Hiertoe dient op verzoek een door het college van burgemeester en
wethouders geaccepteerd register te worden overlegd.
Artikel 7

Belastingtarief
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00.
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Artikel 8
Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9
Wijze van heffing
1. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
2. Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige
aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar
vermoedelijk zal worden vastgesteld.
Artikel 10
Aanslaggrens
Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.
Artikel 11
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid
gestelde termijn.
Artikel 12
Kwijtschelding
Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13
Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de
eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten
verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en
wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid,
onderdelen b en d, van de Gemeentewet.
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Artikel 14
Registratieplicht
1. Ieder die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf met overnachting in de zin van
de verordening en opteert voor niet-forfaitaire heffing als bedoeld in artikel 6, is
verplicht verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd en door gemeente
verstrekt nachtverblijfregister.
2. Het college van burgemeester en wethouders stellen genoemde nachtverblijfregisters
kosteloos beschikbaar.
3. Het college van burgemeester en wethouders geven nadere voorschriften omtrent de
inrichting en gebruik van de nachtverblijfregisters.
4. De verplichting, genoemd onder lid 1, vervalt indien de belastingplichtige een
soortgelijk, en door het college van burgemeester en wethouders geaccepteerd,
nachtverblijfregister voert.
Artikel 15
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 de toeristenbelasting.
Artikel 16
Overgangsrecht
De "Verordening toeristenbelasting 2013" van 13 november 2012, no. 14525-64, wordt
ingetrokken met ingang van de in artikel 17, 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 17
Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.
Artikel 18
Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening toeristenbelasting 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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De raad der gemeente Noordoostpolder
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de
VERORDENING op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014.
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere
recreatieve doeleinden;
b. lengte: de lengte over alles;
c. vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling
van het college van burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig
afmeren of ter anker leggen van een zelfde vaartuig gedurende een periode van
ten minste een maand;
d. etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 21.00 uur;
e. maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;
f. seizoen: het tijdvak van 1 april tot en met 1 november;
g. schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt;
h. passanten: diegenen die verblijf houden in de gemeente, met of op een vaartuig,
zonder het hebben van een vaste ligplaats.
Artikel 2
Belastbaar feit
Onder de naam “watertoeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het
houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens de
aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een
vergoeding wordt betaald door personen, die niet als ingezetene met een adres in de
gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
Artikel 3
Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf als
bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter
beschikking staande vaartuigen.
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die
verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.
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3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is
belastingplichtig de schipper, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig als in
artikel 2 bedoeld dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord
van een dergelijk vaartuig.
Artikel 4
Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:
1. door degenen die verblijf houden aan boord van:
a. een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging
van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;
b. kano’s en roeiboten;
c. motor-, volg- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;
d. een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke
watergebied bevindt;
e. een vaartuig dat in eigendom toebehoort aan de leden van het Koninklijk
Huis;
f. een vaartuig in directe dienst van het Rijk, de provincie Flevoland, de
gemeente Noordoostpolder of de regio- en waterpolitie;
g. een vaartuig van de Koninklijke Marine of oorlogsvaartuigen van vreemde
naties;
h. een vaartuig dat in eigendom toebehoort aan de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij;
i. een vaartuig in gebruik voor onderhoud aan de waterwegen, welk
onderhoud in opdracht van het Rijk, de provincie Flevoland of de gemeente
Noordoostpolder wordt uitgevoerd;
j. een vaartuig dat door één der in de gemeente Noordoostpolder gevestigde
scheepswerven wordt gebouwd of door of vanwege deze werven wordt
hersteld;
k. een vaartuig dat in eigendom toebehoort aan Natuurmonumenten of
Staatsbosbeheer;
2. waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en
invordering van toeristenbelasting.
Artikel 5
Maatstaf van heffing
1. De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden.
2. In afwijking van lid 1 worden ter zake van vaartuigen voor passanten of vaartuigen,
het werkelijk aantal personen aan boord en het werkelijk aantal etmalen verblijf door
deze personen gesteld op het aantal personen en het aantal etmalen per vaartuig,
zoals is bepaald in artikel 6.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol
etmaal gerekend.
Artikel 6
Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
1. Ter zake van vaartuigen met een vaste ligplaats wordt, indien een belastingplichtige
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is aangewezen:
a. het aantal personen die verblijf hebben gehouden, bepaald op:
2,0, bij een vaartuig met een lengte van 4, doch ten hoogste 7 meter;
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2,5, bij een vaartuig met een lengte van meer dan 7, doch ten hoogste 9 meter;
2,4, bij een vaartuig met een lengte van meer dan 9, doch ten hoogste 12 meter;
3,3, bij een vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter.
b. het aantal etmalen dat door de onder a bedoelde personen verblijf is gehouden,
bepaald op:
10,8 bij een vaartuig met een lengte van 4, doch ten hoogste 7 meter;
19,0 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 7, doch ten hoogste 9 meter;
19,6 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 9, doch ten hoogste 12 meter;
11,8 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter.
2. Het aantal vaartuigen als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op het aantal
vaartuigen welke door de belastingplichtige bij aangifte uit de verhuuradministratie
zijn opgegeven, dan wel blijken.
Artikel 7
Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de
aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal
etmalen dat verblijf is gehouden, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op de voet
van artikel 6 berekende aantal. Hiertoe dient op verzoek een door het college van
burgemeester en wethouders geaccepteerd register te worden overlegd.
Artikel 8
Belastingtarief
Het tarief bedraagt per persoon per etmaal € 1,00.
Artikel 9
Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar.
Artikel 10
Wijze van belastingheffing
1. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
2. Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige
aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat
jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.
Artikel 11
Aanslaggrens
Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.
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Artikel 12
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde
termijn.
Artikel 13
Kwijtschelding
Bij de invordering van watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 14
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 de invordering van de watertoeristenbelasting.
Artikel 15
Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de
eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf
verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en
wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid,
onderdelen b en d, van de Gemeentewet.
Artikel 16
Registratieplicht
1. Ieder die gelegenheid tot het houden van verblijf biedt in de zin van de verordening is
verplicht verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd en door gemeente
verstrekt verblijfregister.
2. Het college van burgemeester en wethouders stellen genoemde verblijfregisters
kosteloos beschikbaar.
3. Het college van burgemeester en wethouders geven nadere voorschriften omtrent de
inrichting en gebruik van de registers.
4. De verplichting, genoemd onder lid 1, vervalt indien de belastingplichtige een
soortgelijk, en door het college van burgemeester en wethouders geaccepteerd,
verblijfregister voert.
Artikel 17
Overgangsrecht
De "Verordening watertoeristenbelasting 2013" van 13 november 2012, no. 14525-68,
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, 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.
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Artikel 18
Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.
Artikel 19
Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening watertoeristenbelasting 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
1 oktober 2013, no. 13788-1;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990,
alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;
B E S L U I T:
vast te stellen de
KWIJTSCHELDINGSREGELING voor gemeentelijke belastingen 2014.
Artikel 1

Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
Invorderingswet
: de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);
b.
Uitvoeringsregeling : de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
Artikel 2

Kwijtschelding voor

Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor:
a. afvalstoffenheffing genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de
verordening afvalstoffenheffing 2014;
b. rioolheffing genoemd in artikel 6 lid 1 van de verordening rioolheffing 2014;
c. onroerende-zaakbelastingen, welke uitsluitend worden geheven van natuurlijke
personen;
Artikel 3

Kwijtschelding aan

De kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijk persoon die geen bedrijf
of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

Artikel 4

Kwijtscheldingsnorm

De kwijtscheldingsverzoeken worden berekend op basis van:
a. de kwijtscheldingsnorm van 100% van het bijstandsniveau;
b. de gestelde normen in afdeling 2, hoofdstuk II, van de Uitvoeringsregeling;
c. in afwijking van sub a worden de kosten van bestaan voor AOW-gerechtigde
personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in artikel 1 a van de Nadere regels
kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang
Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid,
van genoemde regeling bedoeld netto kosten van kinderopvang.
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Artikel 6

Kwijtscheldingstermijn/ invorderingskosten

Bij een verzoek tot kwijtschelding dat eerst wordt ingediend nadat een aanmaning is
verstuurd of nadat een dwangbevel is betekend, wordt geen kwijtschelding verleend voor
de hieraan verbonden kosten.
Artikel 7

Overgangsrecht

De "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2013", van 13 november
2012 no. 14525-73, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid,
genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat deze regeling van
toepassing blijft op de afhandeling van voor 1 januari 2014 ingediende
kwijtscheldingsverzoeken.
Artikel 8

Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
2. De datum van ingang van de uitvoering van de regeling is 1 januari 2014.
Artikel 9

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke
belastingen 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 11 november 2013.
De griffier,
de voorzitter,

