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DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2018, nr.
14;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder d van de Gemeentewet;

BESLUIT
Vast te stellen de navolgende verordening:
Verordening 1e wijziging van de Legesverordening Deurne 2018
Artikel 1
Hoofdstuk 14 van de bij de Legesverordening Deurne 2018 behorende
Tarieventabel 2018 wordt vervangen door:
1.14.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een
melding in verband met het verkrijgen van vergunning of
instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1
c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur
(VOI), waarbij de graaflengte ≥100m¹ is bedraagt:

€ 378,25

1.14.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een
melding in verband met het verkrijgen van vergunning of
instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1
c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur
(VOI), waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat /
montagegat met een oppervlakte van > 2m² bedraagt:

€ 189,10

1.14.3 Het tarief conform voorgaand artikel 1.14.1 c.q. 1.14.2
wordt met een toeslag verhoogd. Deze toeslag wordt
berekend over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover
binnen de bebouwde kom gelegen.
De toeslag bedraagt per strekkende meter sleuf:

€ 1,82
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1.14.4 Het tarief conform voorgaand artikel 1.14.1 wordt met
een toeslag verhoogd. Deze toeslag wordt berekend over
de totaal bemeten sleuflengte voor zover gelegen buiten
de bebouwde kom. De toeslag wordt als volgt
opgebouwd:
a. Over de eerste 2000 meter sleuflengte per meter:
b. Over de sleuflengte, groter dan 2.000 meter en
kleiner of gelijk aan 50.000 meter, per meter:
c. Over de resterende totale sleuflengte, per meter:

€ 1,27
€ 0,77
€ 0,67

1.14.5 Indien er sprake is van een melding in verband met het
verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het
tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de
Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij
de graaflengte ≥10.000¹ bedraagt zijn de artikelen
1.14.1, 1.14.2., 1.14.3 en 1.14.4 niet van toepassing.
Vanaf 10.000¹ word teen begroting opgesteld van de
kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten
inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de
aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de
aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2
1. Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is met terugwerkende kracht gesteld op 1
januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2018
De griffier, R.J.C.M. Rutten
De voorzitter, H.J. Mak
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