
Verordening tot wijziging van de legestabel behorende bij de

Legesverordening 2010

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van april 2016;

 

overwegende dat digitale ontsluiting van het buitengebied door middel van de aanleg van een breedband

glasvezelnetwerk van groot belang is voor de economische groei en vooruitgang van het vitale buiten-

gebied;

 

overwegende dat deelname aan het project dat op het initiatief van Agrifood Capital is gestart voor de

aanleg van dit breedband glasvezelnetwerk een regiobrede uitrol mogelijk maakt;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 216 en volgende van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende “Verordening tot wijziging van de legestabel behorende bij de Legesveror-

dening 2010”.

Artikel I
Hoofdstuk 18 wordt gewijzigd en luidt als volgt:

 

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

€368,42Het 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

1.18.1

van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet waarbij

de graaflengte gelijk aan of meer is dan 100 strekkende meter, bedraagt:

€184,21Het 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

1.18.2

van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet waarbij

de graaflengte minder is dan 100 strekkende meter of een lasgat / montagegat met

een oppervlakte van > 2 vierkante meter, bedraagt:

€1,77Het tarief conform voorgaande artikel 1.18.1 en 1.18.2 wordt met een toeslag verhoogd

over de totaal gemeten sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen. De

toeslag bedraagt per strekkende meter sleuf:

1.18.3

 Het tarief conform voorgaand artikel 1.18.1 en 1.18.2 wordt met een toeslag verhoogd

over de totaal bemeten sleuflengte voor zover gelegen buiten de bebouwde kom. De

toeslag wordt als volgt opgebouwd:

1.18.4

€1,25a. over de eerste 2.000 strekkende meter sleuflengte, per meter: 

€0,75b. over de sleuflengte, groter dan 2.000 strekkende meter en kleiner of gelijk aan 50.000

strekkende meter, per meter:

 

€0,65c. over de resterende totale sleuflengte, per meter: 

Artikel II
De datum van ingang van heffing is 1 augustus 2016.

Artikel III
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van

9 juni 2016

 

De raad voornoemd.

 

De griffier,

 

N.A. Hoogerbrug - van de Ven

 

De voorzitter,

 

mr. J.C.M. Pommer
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