
Bijlage 1: Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018  

 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum>; 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 

 

Tariefswijziging  en tekstuele wijziging  

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

tariefswijziging en tekstuele wijziging. 

A. Wijziging Tarieventabel leges 2018 behorende bij de Verordening op de heffing en 

invordering van leges 2018 

 

 

 Verordening op de heffing en 

invordering van leges 2018 

Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen 

Tarieventabel leges 2018 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

Nieuw 

DVV 1.1.1.4.3 

 

Getrouwd worden door een bekende €400,00 

 

Titel 1,  Hoofdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie 

Huidig  Nieuw  

STZ 1.8.4 Het tarief exclusief BTW 

bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een 

aanvraag tot: 

 PMC 1.8.

4 

Het tarief exclusief BTW 

bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een 

aanvraag tot: 

 

STZ 1.8.4.1 Het verstrekken van een 

fotokopie of scan van een 

bodemonderzoeksrapport, 

saneringsplan of 

evaluatierapport, per rapport 

€21,50 PMC 1.8.

4.1 

het verstrekken van een 

fotokopie of scan van een 

bodemonderzoeksrapport, 

saneringsplan of 

evaluatierapport, per rapport 

€21,50 

STZ 1.8.4.2 het digitaal verstrekken van 

informatie over de gesteldheid 

van de bodem in de vorm van 

een geautomatiseerd rapport 

(onder andere bij 

grondtransacties) 

€ 30,40 PCM 1.8.

4.2

A 

het digitaal verstrekken van 

informatie over de 

gesteldheid van de bodem in 

de vorm van een 

geautomatiseerd rapport 

(onder andere bij 

grondtransacties) na iDeal-

betaling 

25,12 



 

 

 

 

Nieuw 

 

PMC 

 

 

1.8.4.2B 

het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem in de 

vorm van een geautomatiseerd rapport, dat wordt aangevraagd via een ambtenaar 

en binnen twee werkdagen wordt gemaild en waarbij een maandelijkse factuur 

volgt 

€ 53,14 

Huidig Nieuw 

  
STZ 1.8.4.3 Het binnen 3 weken 

verstrekken van NVN5725-

informatie bedraagt voor een 

locatie tot maximaal 1000 m² 

€ 162,00 PMC 1.8.4.3 het binnen 3 weken 

verstrekken van NEN 

5725-informatie, voor 

zover beschikbaar in 

het bodemarchief, 

bedraagt voor een 

locatie tot maximaal 

1000 m² 

€ 162,00 

STZ 1.8.4.4 Het binnen 3 weken 

verstrekken van informatie over 

de gesteldheid van de bodem 

ten 

€ 162,00 PMC 1.8.4.4 het binnen 3 weken 

verstrekken van 

informatie over de 

gesteldheid van de 

bodem ten behoeve van 

werkzaamheden aan 

kabels en leidingen met 

een tracélengte tot ca. 

75 meter. 

€ 162,00 

 

behoeve van werkzaamheden 

aan kabels en leidingen 

bedraagt voor een standaard 

aanvraag met een tracélengte 

tot ca. 75 meter 

STZ 1.8.4.5 Indien het een aanvraag betreft 

die niet onder 1.8.4.1., 1.8.4.2, 

1.8.4.3 of 1.8.4.4 valt worden 

de kosten daarvoor in rekening 

gebracht in overeenstemming 

met een voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de 

aanvraag medegedeelde kosten, 

blijkende uit een begroting die 

ter zake door het college van 

B& W is opgesteld. 

 PCM 1.8.4.5 Indien het een aanvraag 

betreft die niet onder 

1.8.4.1., 1.8.4.2 A, 

1.8.4.2 B, 1.8.4.3 of 

1.8.4.4 valt worden de 

kosten daarvoor in 

rekening gebracht in 

overeenstemming met 

een voorafgaand aan 

het in behandeling 

nemen van de aanvraag 

medegedeelde kosten. 

Als de aanvrager 

akkoord gaat met de 

geraamde kosten, wordt 

de aanvraag in 

behandeling genomen 

 

Indien een bovenstaande 

mededeling is uitgebracht, 

wordt de aanvraag in 

behandeling genomen op de 

vijfde werkdag na de dag 

waarop de begroting aan de 

melder ter kennis is gebracht 

tenzij de aanvraag voor deze 

vijfde werkdag is ingetrokken. 



 

 

Tarieventabel leges 2018 

Titel 1,  Hoofdstuk 19 Parkeer en vervoer 

Huidig  Nieuw 

DVV 1.19.12 om een ontheffing als bedoeld 

in artikel 5:3, tweede lid van 

de Algemene Plaatselijke 

Verordening (te koop 

aanbieden van voertuigen) 

€ 107,00  Komt te vervallen 

DVV 1.19.13 om een ontheffing als bedoeld 

in artikel 5:6, tweede lid van 

de Algemene Plaatselijke 

Verordening (parkeren 

kampeermiddelen) 

€ 107,00 Komt te vervallen 

DVV 1.19.15 om een ontheffing als bedoeld 

in artikel 5:11, derde lid van 

de Algemene Plaatselijke 

Verordening (aantasting 

groenvoorzieningen door 

voertuigen) 

 € 216,00 Komt te vervallen 

DVV 1. 19.16. om een ontheffing als bedoeld 

in artikel 5:7, derde lid van de 

Algemene Plaatselijke 

Verordening 

(reclamevoertuigen) 

€ 216,00 Komt te vervallen 

Titel 2,  Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

Huidig  Nieuw  

DVV 2.3.5.2 

 

Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van 

gegevens van een reeds 

verstrekte vergunning als 

bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 

€180,

00 

DVV 2.3.5.3 Het tarief bedraagt voor het 

in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het 

wijzigen van gegevens van 

een reeds verstrekte 

vergunning als bedoeld in 

onderdeel 2.3.5.1 

€180,00 

Tarieventabel leges 2018 

Titel 3,  Hoofdstuk 1 Horeca 

Huidig  Nieuw 

DVV 3.1.7. Voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van een verlof 

tot het bedrijfsmatig 

verstrekken van alcoholvrije 

drank voor gebruik ter plaatse, 

zoals bedoeld in artikel 2:33, 

eerste lid van de Algemene 

Plaatselijke Verordening 

€ 569,00 Komt te vervallen 



 

 

DVV 3.1.8. Voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van een verlof 

tot het bedrijfsmatig 

verstrekken van alcoholvrije 

drank voor gebruik ter plaatse, 

zoals bedoeld in artikel 2:33 

van de Algemene Plaatselijke 

Verordening i.v.m. wijziging 

leidinggevende (per 

leidinggevende met een 

maximum van 3) of bij 

wijziging van de oppervlakten 

van de horeca- of 

slijtlokaliteiten en terrassen 

€221,00 Komt te vervallen 

DVV 3.1.12. Voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van een 

ontheffing als bedoeld in 

artikel 2:32d van de Algemene 

Plaatselijke Verordening 

(uitgiftebuffet) 

€221,00 Komt te vervallen 

DVV 3.1.13 Voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot 

het verkrijgen van een 

ontheffing als bedoeld in 

artikel 2:33e van de Algemene 

Plaatselijke Verordening 

(inrichtingseisen) 

€ 221,00 Komt te vervallen 

Titel 3,  Hoofdstuk 1 Horeca 

Nieuw 

 

VTHVTH 

 

 

3.1.7 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28, eerste lid van de Algemene 

Plaatselijke Verordening 

€ 459,-- 

VTHVTH 3.1.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende (per leidinggevende met een 

maximum van 3) of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of 

slijtlokaliteiten en terrassen 

€ 221,-- 

Tarieventabel leges 2018 

Titel 3,  Hoofdstuk 2, Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en onversterkte muziek 

Huidig  Nieuw  

DVV 3.2.2 Een vergunning voor een 

particuliere markt als bedoeld 

in artikel 5:23, eerste lid van 

de Algemene Plaatselijke 

€555,

00 

VTH

VTH 

3.2.2 Een vergunning voor een 

particuliere markt als 

bedoeld in artikel 5:23, 

eerste lid van de Algemene 

 



 

B. Wijziging Tarieventabel Havengelden 2018 behorende bij de Verordening op de heffing en de 

invordering van havengelden 2018 

Verordening: Plaatselijke Verordening: 

    VTH

VTH 

3.2.2.1 Indien het een aanvraag 

betreft door  

maatschappelijke, sociale en 

culturele instellingen of 

natuurlijke personen die 

zonder winstbejag een 

liefdadig, sociaal-cultureel 

of maatschappelijk doel 

nastreven en die een markt 

als voornoemd organiseren 

welke zich verhoudt tot de 

doelstelling van die 

instelling dan wel personen 

€ 221,00 

    VTH

VTH 

3.2.2.2 Indien het een aanvraag 

betreft die niet onder het 

tarief als bedoeld in 

onderdeel 3.2.2.1 van deze 

legestabel valt 

€ 555,00 

        

 

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2018 

Tarieventabel Havengelden 2018 

Huidig Nieuw 

2. 

 

 

 

Lossen, laden en verblijf, gedurende 

deze werkzaamheden van een 

vrachtschip per ton laadvermogen 

 

 2. Lossen, laden en verblijf, gedurende 

deze werkzaamheden van een 

vrachtschip per ton laadvermogen 

 

 met een minimum van € 11,35 € 0,14   met een minimum van € 11,35  

a. 1 week € 0,44  a. 1 enkele keer (max.week 

verblijf) 

€ 0,14 

b. per maand  € 2,95  b. week € 0,44 

c. per kwartaal € 4,35  c. per maand € 2,95 

d. per half jaar  € 7,30 

 

 d. per kwartaal € 4,35 

e. per jaar € 11,65  e. per half jaar € 7,30 

    f. per jaar € 11,65 

 (onder 1 week wordt verstaan het 

gedurende een onafgebroken periode  

binnen een week laden en lossen) 

   (Onder 1 week wordt verstaan 

het gedurende een 

onafgebroken periode  binnen 

een week meerdere malen laden 

en lossen) 

 

5. Verblijf per dag, incl. eenmalige 

doorvaart, elektra en water, met een 

ander vaartuig met een lengte van: 

  5 Verblijf per dag, incl. 

eenmalige doorvaart, elektra en 

water, met een ander vaartuig 

met een lengte van: 

 

a. kleiner dan 5 meter €  6,15  a kleiner dan 5 meter € 6,15 

b. van 5 tot 10 meter €  12,25  b van 5 tot 10 meter € 12,25 



 

C. Wijziging Tarieventabel parkeerbelastingen 2018 behorende bij de Verordening op de heffing 

en invordering van parkeerbelastingen 2018 

 

 

 

c. van 10 tot 15 meter €  18,45  c van 10 tot 15 meter €18,45 

d. van 15 tot 25 meter € 24,60  d van 15 tot 25 meter € 24, 60 

e. van 25 tot 40 meter € 33,80  e van 25 tot 40 meter €33,80 

f. van 40 tot 60 meter € 71,70  f van 40 tot 60 meter €71,70 

g. van 60 tot 90 meter € 143,00  g van 60 tot 90 meter € 143,00 

h. van meer dan 90 meter € 215, 00  h van meer dan 90 meter € 215,00 

 Voor vaartuigen, zijnde 

beroepsvaart anders dan bedoeld 

onder 1., zijn de genoemde tarieven 

onder a. tot en met h. exclusief 

elektra. 

   Voor vaartuigen, zijnde 

beroepsvaart anders dan 

bedoeld onder 1., zijn de 

genoemde tarieven onder a. tot 

en met h. exclusief elektra. 

 

     Bij een aansluitend verblijf van 

drie dagen of meer wordt het 

tarief berekend over het aantal 

dagen van verblijf verminderd 

met één (1) dag 

 

10.  Verblijf op een vaste ligplaats voor 

(plezier)vaartuigen met een vaartuig 

met een lengte van: 

  10. Verblijf op een vaste ligplaats 

voor (plezier)vaartuigen met 

een ligplaatslengte van: 

 

a. kleiner dan 5 meter € 183,00  a 5 meter € 183,00 

b. 1 van 5 tot 7 meter € 373, 00  b. 1 7 meter € 373, 00 

b. 2 van 7 tot 10 meter € 471,00  b. 2 10 meter € 471,00 

c. van 10 tot 15 meter € 698,00  c 15 meter € 698,00 

d. van 15 tot 25 meter € 

1.089,00 

 d 25 meter € 

1.089,00 

e. van 25 tot 40 meter € 

1.674,00 

 e 40 meter € 

1.674,00 

f. van meer dan 40 meter € 

2753,00 

 f van meer dan 40 meter € 

2753,00 

 Deze jaartarieven zijn inclusief het 

doorvaartrecht en vanaf 1-1-2015 

exclusief BTW 

   Deze jaartarieven zijn inclusief 

het doorvaartrecht en vanaf 1-1-

2015 exclusief BTW 

 

Verordening op de heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2018 

Wijzigingen  

 

Tarieventabel parkeerbelastingen 2018 

Huidig 

 

Nieuw 

2.   Het tarief per tijdseenheid van 

één kalenderjaar voor een 

vergunning als bedoeld in:  

2. Het tarief per tijdseenheid van één 

kalenderjaar voor een vergunning als 

bedoeld in:   

 

  

f. art. 4, derde lid, onderdeel h, van de 

Parkeerverordening 2018  voor zone C 

€ 150,- 



      E.   Slotbepaling 

 

1. De artikelen A. en B. van deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 treedt in 

werking op de dag na bekendmaking. Artikel C. van deze Tweede wijzigingsverordening 

belastingen 2018  treedt in werking op 1 september 2018. 

2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde datum. 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

 

 

<datum> 


	Bijlage 1: Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018

