
 

 

Addendum 
 Aan De raad van de gemeente West Betuwe 

 Van Robert van Brakel (financieel advies) 

 Datum 19 januari 2022 

 Onderwerp Aanpassing tarieventabel bij de Legesverordening 2022 

 Djuma-kenmerk GZCGWB/386003 

 
Voor de raadsvergadering van 1 februari 2022 staan de aanpassingen van enkele belasting-
verordeningen op de agenda (RV2022/007). Een onderdeel van dit voorstel is de eerste wijziging van 
de legesverordening 2022. 
 
Actuele ontwikkelingen resulteren in een noodzakelijke aanpassing in de tarieventabel bij de 
Legesverordening 2022. 
 
Tarief melding van werkzaamheden tot 10 meter (artikel 1.17.1.1 Kabels en leidingen) 
Op 26 oktober 2021 is door uw raad de Algemene verordening kabels en leidingen (AVKL) 2021 
West Betuwe vastgesteld. In de nieuwe AVKL hebben we het melden van een tracé van 25 meter naar 
beneden getrokken naar ook melden van een tracé tot 10 meter. Voor het tracé tot 10 meter zijn een 
aantal processtappen minder te nemen dan in een tracé vanaf 25 meter. Bijvoorbeeld: inspectie van de 
werkzaamheden inclusief gemaakte proefsleuven en/of een projectleider die hier naar dient te kijken. 
Bij de bepaling van het legestarief voor tracés tot 10 meter is hiermee (nog) geen rekening gehouden. 
Dit is een reden om het eerder vastgestelde legesbedrag van 303,50 euro te verlagen tot 200 euro. 
Tevens willen we juist dat er meer gemeld gaat worden. We willen weten wat er buiten in onze ruimte 
gebeurd. We willen hier zicht op hebben en de regie houden. Daarmee beperken we de schade buiten. 
 
Financiën 
Voor de begroting 2022 heeft het verlagen van dit tarief geen financieel effect omdat hiermee reeds 
rekening is gehouden, maar een en ander nog niet is aangepast in de tabel bij de legesverordening. 
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Voorstel 
Voorgesteld wordt om de tarieventabel bij de eerste wijziging van de legesverordening vast te stellen 
conform de oorspronkelijke versie met in achtneming van de volgende aanpassingen: 
 

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen 
  

  

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding van 
werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 

  

1.17.1.1 voor tracés tot 10 strekkende meter  €       200,00  

1.17.1.2 voor het maken van handboringen, per boring  €         14,20  

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld in de Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 

  

1.17.2.1 voor het kruisen van wegen en watergangen en tracés van 10 tot 500 
strekkende meter 

 €       684,00  

1.17.2.2 voor tracés van 500 tot 1000 strekkende meter  €   1.100,00  

1.17.2.3 voor tracés vanaf 1000 strekkende meter Op aanvraag  

1.17.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een instemmingsbesluit/vergunning van één netbeheerder voor het plaatsen 
van een transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en /of 
mutatiepunten, ondersteuningswerken en beschermings-werken met een 
afmeting groter dan 0,60 x 0,30 x 0,80 m (lxbxh) 

 €       596,00  

1.17.4 Voor een noodzakelijk (regulier) overleg tussen aanvrager/gemeente/ 
waterschap/provincie/andere rijksoverheden/netbeheerder(s)/andere 
belanghebbende(n) voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
een instemmingsbesluit/vergunning worden de in 1.17.2 genoemde tarieven 
per overleg verhoogd met een toeslag van 

 €       229,00  

1.17.5 Toeslag voor een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel 
en/of leiding, indien geen directe herkomst hiervan kan worden herleid of 
worden opgevraagd, bedraagt 

 €       458,00  

1.17.6 Toeslag voor een onderzoek voor het achterhalen van de betrokken partij(en) 
van een illegale opbreking bedraagt 

 €       680,00  

1.17.7 Toeslag voor werkzaamheden met betrekking tot het herhaaldelijk melden 
van onvolledige/onjuiste/vervallen/onnodige en/of te late melding, per 
handeling/keer, bedraagt 

 €       118,00  

1.17.8 Toeslag voor opbreking zonder melding (opbreek melding), als bedoeld in de 
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur bedraagt 

 €       445,00  

1.17.9 Toeslag voor opbreking zonder instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld 
in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur bedraagt 

 €       552,00  

1.17.10 Toeslag voor onterechte melding van een calamiteit die niet in 
overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur bedraagt 

 €       334,00  

1.17.11 Toeslag voor het niet werken volgens de voorwaarden gesteld in een 
instemmingsbesluit/vergunning, de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur en het Handboek Ondergrondse infrastructuur bedraagt 

 €       583,00  

1.17.12 Toeslag voor extra controle (2e, 3e etc.) op een melding en/of aanvraag 
instemmingsbesluit/vergunning bedraagt inclusief reistijd en per controle 

 €       118,50  

 


