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Bijlage I: Overzicht gewijzigde tarieven  

Eerste wijzigingsverordening belastingen 2015, BBV nr: 2015/64599 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht oud - nieuw gegeven inzake de in het raadsvoorstel 

voorgestelde wijzigingen. In onderdeel A. wordt een overzicht gegeven met betrekking tot de 

voorgestelde redactionele wijzigingen en in onderdeel B. de voorgestelde tariefswijzigingen. 

A. Tekstwijziging 

Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een 

tekstwijziging. 

 

Hoofdstuk 18a Havendienst 

  Tekst oud Tekst Nieuw  

(wijziging in rood) 

Tarief 

(ongewijzigd) 

GOB/Stz 1.18a.1  

 

tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning voor een 

pleziervaartuig als bedoeld in de 

Scheepsvaart- en havenverordening 

tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning voor een 

pleziervaartuig als bedoeld 

in de Verordening 

Haarlemse Wateren 

€ 65,60 

 

GOB/Stz 1.18a.2  

 

tot het verkrijgen van een 

vergunning voor schepen met 

beroepsmatige activiteiten als 

bedoeld in de Scheepsvaart- en 

havenverordening 

tot het verkrijgen van een 

vergunning voor schepen 

met  

beroepsmatige activiteiten 

als bedoeld in de 

Verordening Haarlemse 

Wateren  

€ 322,00 

GOB/Stz 1.18a.4  

 

tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning voor een nieuw 

neer te leggen  woonschip zoals 

bedoeld in de 

Woonschepenverordening (gepaard 

gaande met een uitgebreide 

voorbereidingprocecedure) 

tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning voor een 

nieuw neer te leggen 

woonschip zoals bedoeld in 

de Verordening 

Woonschepen (gepaard 

gaande met een uitgebreide 

voorbereidingsprocecedure) 

€ 322,00 

 

GOB/Stz 1.18b.4  

 

tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning voor een 

bestaand woonschip (i.c.m. een 

bestaande plaats) zoals bedoeld in 

de Woonschepenverordening 

(gepaard gaande met een 

eenvoudige 

voorbereidingsprocedure) 

tot het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning voor een 

bestaand  

woonschip (i.c.m. een 

bestaande plaats) zoals 

bedoeld in de  

Verordening Woonschepen 

(gepaard gaande met een 

eenvoudige  

voorbereidingsprocedure) 

€ 72,20 

     

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  

  Tekst oud Tekst Nieuw  

(wijziging in rood) 

Tarief 

(ongewijzigd) 

VVH 3.7.6 Voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het 

verkrijgen een ontheffing of 

Voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van een  € 16,90  
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tijdelijke vergunning als bedoeld 

in de Parkeerverordening 2012, of 

een voor het verzorgen van een 

wijziging als bedoeld in artikel 5 

van de Parkeerverordening 2012, 

met uitzondering van 

overschrijving tenaamstelling bij 

overlijden van vergunninghouder 

en beëindiging van een 

parkeerproduct: 

ontheffing of tijdelijke 

vergunning als bedoeld in de 

Parkeerverordening 2012, voor 

het verzorgen van een 

wijziging als bedoeld in artikel 

5 van de Parkeerverordening 

2012, met uitzondering van 

overschrijving tenaamstelling 

bij overlijden van 

vergunninghouder en 

beëindiging van een 

parkeerproduct,  

of voor het verstrekken van het 

product tweede 

bezoekersparkeervergunning 

als deze op een later tijdstip 

aangevraagd wordt dan de 

eerste 

bezoekersparkeervergunning: 

VVH 3.7.6.1 Bij de bepaling van de hoogte van 

de leges op grond van artikel 

3.7.6 wordt het product 

bezoekersparkeervergunning(-en) 

als één product verstrekt, 

ongeacht het aantal per aanvrager. 

[vervallen]  

     

Tarieventabel havengelden 

  Tekst oud Tekst Nieuw  

(wijziging in rood) 

Tarief  

(zie tabel 

onder B) 

 12. Energieverbruik per dag (excl. 

BTW) 

Energieverbruik per dag (incl. 

BTW) 

 

     

Tarieventabel marktgelden 

  Tekst oud Tekst Nieuw  

(wijziging in rood) 

Tarief  

(zie tabel 

onder B) 

 C. Verplaatste markt   

 1.a.1. Het tarief voor een verplaatste 

markt bedraagt voor een 

dagplaats op een markt, per 

standplaats van maximaal 10 m2 

[vervallen]  

 1.a.2. Indien de standplaats groter is, 

wordt voor elke 5 m2 extra, het 

tarief als bedoeld in C.1.a.1., 

verhoogd met 

[vervallen]  

 1.b.1. Het tarief bedraagt voor een 

standwerkersplaats op een 

verplaatste markt, per dag, per 

plaats van maximaal 10 m2 

[vervallen]  

 1.b.2. Indien de standwerkersplaats 

groter is, wordt voor elke 5 m2 

extra, het tarief als bedoeld in 

C.1.b.1., verhoogd met 

[vervallen]  
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 2. Voor het ter beschikking stellen 

van de mogelijkheid elektra af te 

nemen, geldt, indien het verbruik 

per dag meer is dan 3 kW, een 

toeslag (exclusief BTW) per dag, 

per kW van 

[vervallen]  

 

B. Tariefswijziging 

Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een 

tariefswijziging. 

Ten aanzien van de marktgelden heeft het vervallen van onderdeel C. van de Tarieventabel 

marktgelden tot gevolg dat de overige artikelen van de Tarieventabel marktgelden naast de reguliere 

markt ook van toepassing zijn op een verplaatste markt. 

In onderstaande tabel is daarom de vergelijking gemaakt tussen het huidige tarief volgens onderdeel 

C. en  de -na het vervallen van onderdeel C.- toepasselijke artikelen, onderdelen A. en D. van de 

Tarieventabel marktgelden.  

Voor de duidelijkheid is daarbij de tekst van de (te vervallen) bepalingen onderdeel C. opgenomen. 

Vergelijking tarieven leges 

  Tarief 

  huidig nieuw 

Tarieventabel leges 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

- toegevoegde uitzondering 

3.7.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een ontheffing of tijdelijke vergunning als 

bedoeld in de Parkeerverordening 2012, voor het verzorgen 

van een wijziging als bedoeld in artikel 5 van de 

Parkeerverordening 2012, met uitzondering van 

overschrijving tenaamstelling bij overlijden van 

vergunninghouder en beëindiging van een parkeerproduct,  

of voor het verstrekken van het product tweede 

bezoekersparkeervergunning als deze op een later 

tijdstip aangevraagd wordt dan de eerste 

bezoekersparkeervergunning:  € 0,00   € 16,90  

    

Tarieventabel havengelden 

- gewijzigd tarief 

5. Verblijf per dag, incl. eenmalige doorvaart, elektra en water, 

met een ander vaartuig met een lengte van:   

a kleiner dan 5 meter € 6,14 € 6,15 

 voor b – h wijzigt het tarief niet   

12. Energieverbruik per dag (incl. BTW) € 11,30 € 8,75 

    

Tarieventabel marktgelden 

- vervallen onderdeel C, van toepassing zijn voortaan tarieven uit onderdeel A en D 

C. Verplaatste markt 

 

Tarief uit 

A/D 

onderdeel 

1.a.1. Het tarief voor een verplaatste markt bedraagt voor een € 13,80 € 11,72 
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dagplaats op een markt, per standplaats van maximaal 10 m2 

1.a.2. Indien de standplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, 

het tarief als bedoeld in C.1.a.1., verhoogd met € 6,90 € 5,84 

1.b.1. Het tarief bedraagt voor een standwerkersplaats op een 

verplaatste markt, per dag, per plaats van maximaal 10 m2 € 13,80 € 13,80 

1.b.2. Indien de standwerkersplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 

extra, het tarief als bedoeld in C.1.b.1., verhoogd met € 6,90 € 6,90 

2. Voor het ter beschikking stellen van de mogelijkheid elektra 

af te nemen, geldt, indien het verbruik per dag meer is dan 3 

kW, een toeslag (exclusief BTW) per dag, per kW van € 0,30 € 0,30 

 


