Bijlage 1
Onderwerp: Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2017

Advies:
De huidige Legesverordening 2017 sluit niet aan bij de nieuwe AVOI. Derhalve dienen de
legestarieven aangepast te worden.
Bij het bepalen van de legeskosten is op basis van een aantal behandelde aanvragen uit het
verleden een urenprognose gemaakt voor instemmingstrajecten die voor netbeheerders zijn
uitgevoerd. Deze gegevens zijn verwerkt en er zijn nieuwe tarieven voor 2018 vastgesteld.
Vanaf 1 januari 2018 is het raadzaam om de tijd, die de gemeente in de toekomst besteedt om
de werkzaamheden te verrichten voor het verstrekken van instemmingsbesluiten en het
behandelen van meldingen, bij te houden.
Na een of twee jaar kan evaluatie plaatsvinden waarna mogelijk de legestarieven aangepast en
opnieuw vastgesteld moeten worden.
De huidige tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017:
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband
met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering
van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet

1.17.1.1

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.17.1.2

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het
netwerk, verhoogd tot

€ 547,90

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van
aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd tot

€ 547,90

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel
plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door de in artikel 231,tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld.

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt
een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.

gemeente Ouder-Amstel

Aanpassing legesverordening t.b.v. Kabels en Leidingen

€ 339,30
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dient als volgt te worden gewijzigd:

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen
1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in
verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats,
tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.17.1.1

indien het betreft tracés

1.17.1.2

indien het betreft tracés vanaf

250 m1 tot 1500 m¹

1.17.1.3

indien het betreft tracés vanaf

1500 m1 tot 5000 m¹

1.17.1.4

indien het betreft tracés vanaf

5000 m1 en meer, per m1 tracé

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI),
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor
tracés tot 10 m¹

1.17.3

tot 250 m¹

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van
het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in
1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

gemeente Ouder-Amstel

Aanpassing legesverordening t.b.v. Kabels en Leidingen

€ 323,58
€ 394,90
€514,12
€ 0,10
€ 89,93

€ 253,00
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