No. 017178847
De raad van de gemeente Noordoostpolder;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019,
no. 19.0000586;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING tot tweede wijziging van de Legesverordening 2019.
Artikel I
Hoofdstuk 13 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2019 behorende tarieventabel
wordt vervangen door:
Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen
1.13.1

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

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:

€

76,60

1.13.2.1

25 t/m 500 meter

€

354,30

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.

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

€

219,00

1.13.4

Als een aanvraag om een instemmingsbesluit of melding voor
werkzaamheden van minder ingrijpende aard als bedoeld in onderdelen
1.13.1 ,1.13.2 t/m 1.13.2.3 en 1.13.3, 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 :

1.13.5

Minimumbedrag voor teruggaaf
Bij een teruggaaf blijft minimaal € 76,60 verschuldigd.

50%

Artikel II
1.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze
verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die
zich voor de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben
voorgedaan.
De datum van ingang van de heffing is 20 mei 2019.

Artikel III
Deze verordening kan worden aangehaald als: Tweede wijziging Legesverordening 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 6 mei 2019.
De griffier,

de voorzitter,

