Vergoedingenbijlage behorende bij de regeling algemene regels
gebruiksvergoeding gemeentegrond
Artikel 1. DETAILHANDEL
Voor het uitstallen van koopwaar en/of reclamevoorwerpen vanaf 1,20 meter gemeten van de gevel van het
pand, geldt de volgende vergoeding per m2 per dag:
€1,32.
Bij vaste uitstallingen en / of reclame voorwerpen wordt uitgegaan van 52 weken in een jaar.
Artikel 2. STANDPLAATSEN
Voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 APV voor de verkoop van waren
(uitgezonderd het plaatsen of uitstallen daarvan op het aangewezen marktterrein gedurende de marktdag)
voor het totaal in gebruik genomen grond geldt de volgende vergoeding per m2 per dag: € 1,32
Bij vaste standplaatsen wordt uitgegaan van 52 weken in een jaar.
Artikel 3. TERRASSEN bij horecafuncties
Voor het hebben van een terras voor horeca-doeleinden, geldt de vergoeding per m2 per jaar: € 24,30.
Wanneer op een terras met de grond verankerde voorwerpen aanwezig zijn (zoals terrasafscheidingen en
parasols) wordt voor het hebben van een terras apart een huurcontract afgesloten en zijn deze
vergoedingenregeling en algemene regels niet van toepassing. Voor de huurvergoeding zal wel aansluiting
gezocht worden bij de vergoedingen uit deze regeling.
Artikel 4. EVENEMENTEN EN KERMISSEN
Voor het hebben van voorwerpen (zoals: attracties, springkussens, speeltoestellen, standplaatsen, kramen,
koopwaar, tenten, terrassen en podia en andere vergelijkbare voorwerpen die redelijkerwijs gezien in deze
categorie vallen) bij evenementen en kermissen (als bedoeld in artikel 2:24 en 2:25 van de APV), geldt de
onderstaande vergoeding per m2 in gebruik genomen oppervlakte per dag:
€ 1,10
met een maximum van € 689,45 per dag.
Artikel 5. BOUWPLAATSEN
Voor het hebben van een bouwplaats, geldt de onderstaande vergoeding per m2 per;
a.
b.
c.
d.

Dag
Week
Maand
Kwartaal

€ 0,80
€ 2,75
€ 8,15
€ 17,75

Voor periodes langer dan een kwartaal geldt de maximum vergoeding van € 17,75 per m2.
Onder een bouwplaats worden in ieder geval de volgende situaties verstaan;
- het hebben/gebruiken van een met hekken of anderszins afgesloten terrein of,
- het gebruiken van (een stuk) gemeente grond zodanig dat deze niet meer toegankelijk dan wel bruikbaar is
voor de normale functie van deze gemeente grond,
in het geval dat dit terrein of de gemeente grond wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van bouwmaterialen,
voertuigen, bouwketen en andere voor de bouw gebruikte attributen tijdens bouw / sloop en
onderhoudsprojecten.

Ten aanzien van door het college aangewezen bouwplaatsen, ten behoeve van door of vanwege de
gemeente te verrichten werkzaamheden, is dit artikel niet van toepassing.
Artikel 6. (BOUW)KETEN, CONTAINERS, SCHAFTWAGENS, HOOGWERKERS, CONTAINERS,
STEIGERS, (BOUW)MATERIALEN, SANITAIRE UNITS, WACHTLOKALEN, DIRECTIEKETEN,
OPSLAGRUIMTES ETC.
Voor het hebben van (bouw)keten, containers, schaftwagens, hoogwerkers, containers, steigers, (bouw)
materialen, sanitaire units, wachtlokalen, directieketen, opslagruimtes, en andere vergelijkbare voorwerpen
die redelijkerwijs gezien in deze categorie vallen, voor zover zij zich niet bevinden op een onder artikel 5.
genoemde bouwplaats, geldt de onderstaande vergoeding, per m2 per:
a.
b.
c.
d.

Dag
Week
Maand
Kwartaal

€ 0,80
€ 2,75
€ 8,15
€ 17,75

Voor periodes langer dan een kwartaal geldt de maximum vergoeding van € 17,75 per m2.
Ten aanzien van de bovenstaande voorwerpen, indien zij gebruikt worden ten behoeve van door of vanwege
de gemeente te verrichten werkzaamheden en als zodanig door het college zijn aangewezen is dit artikel
niet van toepassing.
Artikel 7. VRIJSTELLINGEN
Er worden geen vergoedingen in rekening gebracht in de volgende gevallen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in
artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet
vergunning is verleend, gedurende dat gebruik;
Voorwerpen welke uitsluitend worden gebruikt voor weldadige doelen die zijn voorzien van het
keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);
Bloemen- of plantenbakken;
Brievenbussen en telefooncellen;
Verkeersborden en andere voorwerpen en openbare aankondigingen, die uitsluitend ten behoeve van
het verkeer zijn aangebracht;
Voorwerpen en openbare aankondigingen die uitsluitend het openbaar belang dienen;
Voorwerpen op de openbare weg voor het houden van lokaal geïnitieerde niet-commerciële
activiteiten, voor zover de activiteiten maatschappelijk relevant zijn en betrekking hebben op:
 het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening (feest, muziek, wedstrijd) of;
 het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke
verordening;

Artikel 8 WIJZE VAN BEREKENING VERGOEDING
Wanneer in de bovenstaande vergoedingenregeling een staffel is opgenomen om de vergoeding te
berekenen wordt deze vergoeding bepaald door de periode op te knippen in stukken die overeenkomen met
de treden in de staffel.
Bijvoorbeeld, bij een periode van 2 maanden, 2 weken en 3 dagen wordt 2x het maandbedrag, + 2x het
week bedrag + 3x het dagbedrag in rekening gebracht.
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