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Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012 tarieventabel 2012

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2012
Nummer

Omschrijving

Eenheid

000

ALGEMEEN TARIEF

000.01.01

Gebruik van gemeentegrond voor de openbare dienst bestemd, voor Per m2 per week of gedeelte
zover daarvoor in deze of enige andere verordening geen bijzonder
van een week
tarief is opgenomen

€ 3,15

000.01.02

Alsvoor

Per m2 per jaar

€ 165,50

000.02.01

Voorwerpen, onder op of boven gemeentegrond voor de openbare
dienst bestemd waarvoor onder de volgende nummers niet in een
bijzonder tarief is voorzien

Per m2 per week of gedeelte
van een week

€ 3,15

000.02.02

Alsvoor

Per m2 per jaar

€ 165,50

010

MATERIALEN T.B.V. BOUW- OF SLOOPWERKEN

010.01

Materialen t.b.v. bouw- of sloopwerken zoals grond, puin, keten,
loodsen, schaftwagens containers, werktuigen, stellingen of stijgers
e.d.

Per m2 per week of gedeelte
van een week

€ 5,00

020

BUIZEN EN KOKERS

020.01

Buis of koker, niet bestemd voor de afvoer van huis- of hemelwater of Per m1 per jaar
fecaliën naar het gemeenteriool

€ 3,15

020.02

Voor een voorwerp, vermeld onder 020.01 is een minimaal bedrag
verschuldigd

Per jaar

€ 16,00

030

BEERPUTTEN, BAKKEN , ENZOVOORTS

030.01

Beerput, bak of andere verzamelplaats van stoffen

Per stuk per jaar

€ 26,70

040

GEBRUIK MAKEN GEMEENTERIOOL

040.01

Tijdelijk gebruik maken van het gemeenteriool of -water voor het afvoe- Per hoeveelheid van 1000 m3 € 80,15
ren van water per dag per lozingsgelegenheid
per week

050

OPENDRAAIENDE DEUREN, HEKKEN, LUIKEN ZONNESCHERMEN, MARKIEZEN, ZONNEBLINDEN,
ENZOVOORTS

050.01

Opendraaiende deuren, hekken, luiken, zonneschermen, markiezen of Per object per m1 per jaar
zonneblinden en dergelijke objecten voor zover de onderkant van die
voorwerpen zich, loodrecht gemeten, op minder dan 2,25 meter afstand
boven gemeentegrond bevindt, bestemd voor de openbare dienst:
gemeten horizontaal langs de gevel

€ 34,65

050.02

Voorwerpen als bedoeld onder 050.01, waarvan de onderkant van die Per object per m1 per jaar
voorwerpen zich, loodrecht gemeten, op een afstand van 2,25 meter
of meer boven gemeentegrond bevindt, bestemd voor de openbare
dienst: gemeten horizontaal langs de gevel

€ 17,10

050.10

Indien objecten als bedoeld onder 050 zich uitstrekken langs de gevels
van twee of meer panden, in gebruik bij verschillende exploitanten/gebruikers, wordt het aantal strekkende meters per pand berekend. Zogenaamde dubbele deuren, dubbele luiken dubbele zonneblinden en
dergelijke voorwerpen, welke dienst doen voor één deuropening of
venster, worden voor één object gerekend.

060

TOCHTSCHERMEN

060.01

Tochtscherm

070

RIJWIELREKKEN

Per m1 per jaar

Tarief

€ 13,35

Vrijgesteld op grond van artikel 7, onder f, van de verordening

1

080

VERKOPINGEN AAN OF OP DE OPENBARE WEG

080.01

Verkopingen op of aan de openbare weg waardoor deze door het pu- Per dag
bliek wordt ingenomen
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€ 26,70

090

UITSTALLEN VAN GOEDEREN

090.01

Uitstallen van ten verkoop of verhuur of anderszins aangeboden goe- Per m2 per jaar
deren

Nummer

Omschrijving

100

AUTOMATEN

100.01

Automatische weeg-, verkoop- of andere toestellen

110

UITSTALHAKEN

110.01

Uitstalhaak, uitstalijzer, uitstallat of dergelijk voorwerp

120

VOORWERPEN VOOR RECLAMEDOELEINDEN

120.01

Tot reclame dienende spandoeken, lichtbakken, neoncontouren, lan- Per m2 per jaar
taarns, uithangborden, uithangtekens, uitstalkasten, gevelborden, gevelplaten en andere tot reclame dienende voorwerpen

130

PALEN, MASTEN, ENZOVOORTS

130.01

Paal of mast of een ander verbindingsmiddel buiten verband van een Per stuk per jaar
steiger

€ 40,10

130.02

Schamppaal

Per stuk per jaar

€ 7,95

140

ELECTRISCHE GELEIDINGEN, KABELS, BUIZEN

140.01

Particuliere electrische- of andere geleiding - met uitzondering van
antennedraad - , kabel, buis, gemeten op de grond

Per m1 per jaar

€ 3,10

140.02

Voor een voorwerp, vermeld onder 140.01 is een minimaal bedrag
verschuldigd

Per jaar

€ 16,00

150

POMPINSTALLATIE

150.01.01

Benzine-, olie-, lucht- en/of waterpompinstallatie of een soortgelijke
inrichting

Voor één installatie per jaar

€ 357,95

150.01.02

Boven het onder 150.01.01 genoemde tarief is voor elke volgende
pompinstallatie op of bij hetzelfde perceel een tarief verschuldigd

Per installatie per jaar

€ 256,35

150.02.01

Brandstoftank, inclusief leidingen en vulputje

Per tank per jaar

€ 507,50

150.02.02

Uitsluitend een vulputje met een daarop aansluitende leiding

Per stuk per jaar

€ 37,45

150.01.03

Een verplaatsbare pompinstallatie

Per stuk per jaar

€ 160,20

160

INRITTEN NAAR POMPINSTALLATIES

160.01

Voor het ten behoeve van een in- en uitrit gebruik maken van gemeen- Per inrit/uitrit per jaar
tegrond voor de openbare dienst bestemd welke geen deel uitmaakt
van de openbare weg, die uitsluitend op of mede op een benzine-, olie, lucht- en waterpomp-installatie of dergelijke installatie aansluiting
geeft

€ 354,40

160.02

Boven het onder 160.01 genoemde tarief is voor elke volgende inrit/uitrit Per inrit/uitrit per jaar
ten behoeve van hetzelfde perceel een tarief verschuldigd

€ 158,70

170

TERRASSEN

170.01

Voor het innemen van een door de gemeente aangewezen dan wel
gedoogde vaste plaats op gemeentegrond, voor de openbare dienst
bestemd, ten behoeve van het uitoefenen van een horeca-functie:

170.01.01

Indien het terras is gelegen in het centrum

Per m2 per jaar

€ 47,00

170.01.02

Indien het terras is gelegen buiten het centrum

Per m2 per jaar

€ 16,00

Eenheid

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2011 tot vaststelling van de Verordening
precariobelasting 2012
De griffier,

G.H. Kocken

2

Cvdr 2017 nr. CVDR123276_1

€ 80,15

5 december 2017

Per stuk per jaar

€ 40,10

Per stuk per jaar

€ 18,75

€ 26,70

