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nieuwkoop
Behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 25 september 2014
(2014-086) en als zodanig gewaarmerkt door de griffier,
3e wijziging van de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2014;
De titel, structuur en tarieven van hoofdstuk 10 - Leges, titel 1, paragraaf 18 worden gewijzigd in:

Paragraaf 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.18.1.1

een MOOR opbreek-graafmelding van werkzaamheden van
niet-ingrijpende aard.

1.18.1.2

een melding in verband met het krijgen van een instemming
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de
Telecommunicatiewet, bij een lengte van het tracé van:
10 tot 500 meter
500 tot 1.000 meter
1.000 meter of meer

1.18.1.2.1
1.18.1.2.2
1.18.1.2.3
1.18.1.3

een melding voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het
opbreken van de weg zoals bedoeld in artikel 2:11 .van de
Algemene plaatselijke verordening, bij een lengte van het
tracé van:

1.18.1.3.1
1.18.1.3.2
1.18.1.3.3
1.18.1.4

10 tot 500 meter
500 tot 1.000 meter
1.000 meter of meer
het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 en 1.18.1.3 wordt voor elk
ondersteuningswerk, beschermingswerk, en
signaalinrichting, alsmede de inrichting die is bestemd om
daarin verbindingen tot stand te brengen waarvoor
afzonderlijke plaatsbepalingen noodzakelijk zijn, verhoogd
met
het tarief voor het in behandeling nemen van een separate
melding voor het verkrijgen van een vergunning/instemming
voor het plaatsen van een ondersteuningswerk,
beschermingswerk, alsmede de inrichting die is bestemd om
daarin verbindingen tot stand te brengen bedraagt
indien overleg/vooroverleg moet plaatsvinden tussen de
gemeente, andere beheerders van openbare grond en/of de
beheerder van het netwerk, wordt het geldende tarief
verhoogd met
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming
bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5
van de Telecommunicatiewet, wordt het geldende tarief
verhoogd met
indien in verband met een illegale opbreking een onderzoek
moet plaatsvinden om de dader te traceren.

1.18.2

1.18.3

1.18.4

1.18.5

C 262,65

C 589,00
C 923,25
C 1.353,00

É 589,00
É 923,25
É 1.353,00
C 57,25

C 589,00

C 191,00

C 191,00

C 416,00

1.18.6
1.18.7

1.18.8

1.18.9

1.18.10

1.18.11

onvolledige/inaccurate/vervallen/te late melding of voor niets
komen
wanneer er wordt gewerkt zonder Moor opbreekgraafmelding, zoals bedoeld in artikel 5b en 13b van de
Verordening kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop
2014, per opbreking
een opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit als
bedoeld in artikel 5a en 13a van de Verordening kabels en
leidingen gemeente Nieuwkoop 2014
bij een onterecht beroep op calamiteit die niet in
overeenstemming is met artikel 1 lid d van de verordening
werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop
2014
wanneer niet wordt gewerkt volgens de voorwaarden zoals
bepaald in de vergunning, of bij de instemming, de
Verordening kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop 2014
en/of het Handboek kabels en leidingen 2014
tweede, derde etc. controle per keer inclusief reistijd

C 95,50
C 382,00

ê 477,55

C 286,55

6 191,00

« 95,00
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