
Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Besluitnr.: 120393 

Onderwerp: Retributieverordening 2013 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 121074 d.d. 30 oktober 
2012; 

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

B E S L U I T : 

Vast te stellen de: 
Retributieverordening 2013 

Artikel 1 Aard van de heffing 
Onder de naam retributies worden overeenkomstig de navolgende bepalingen rechten geheven van: 
a. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen of van 

voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die bij de gemeente in beheer of onderhoud 
zijn; 

b. het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. 

Artikel 2 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene: 
a. die gebruik maakt of het genot heeft van voor de openbare dienst bestemde gemeentewerken, -

bezittingen, of inrichtingen; 
b. die het genot heeft van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. 

Artikel 3 Berekening van de rechten 
Indien enig in deze verordening genoemd recht wordt geheven per eenheid van tijd of afmeting, worden 
gedeelten daarvan voor een geheel gerekend. 

Artikel 4 Tarieven 
De rechten bedragen voor: 
1. het openbreken van gemeentegrond 

a. in geval van steenverharding: klinkerbestrating etc. waarin begrepen opnemen, schoonma
ken, zand aanbrengen, straten, verdichten, puin afvoer etc. Dit wordt zo lang herhaald totdat 
het wegdek in zijn oorspronkelijke staat is teruggebracht. 
voor gaten van 1 - 3 m 2 € 58,20 / m z 

groter dan 3 m 2 € 51,25 / m 2 
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b. in geval van asfaltverharding: waarin begrepen het aanvullen met brekerpuin, verdichten, het 
aanbrengen van bitumineus materiaal, het herstellen van de slijtlaag, alsmede het repareren 
van nazakkingen. 
voor gaten van 1 - 3 m 2 € 149,50 / m 2 

groter dan 3 m 2 € 123,30 / m 2 

2. Het opbreken van trottoirs ca. 
a. in geval van tegelverharding: waarin begrepen opnemen, schoonmaken, zand aanbrengen, 

straten, verdichten, inboeten en herstraten. 
voor gaten van 1 - 3 m 2 € 36,00 / m 2 

groter dan 3 m 2 € 32,00 / m 2 

b. in geval van klinkerverhardingen als anderszins: (sierbestrating, gebakken klinkers): 
waaronder begrepen het gestelde in 1.a van dit artikellid. 
voor gaten van 1 - 3 tn 2 € 65,00 / m 2 

groter dan 3 m 2 € 58,20 / m 2 

3. Bij werkzaamheden in bermen, groenstroken er dergelijke, voor zover de werkzaamheden 
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, 
a. Per strekkende sleuf € 31,60 
b. Per vierkante meter groen € 22,00 
c. Per vierkante meter beplanting € 32,25 
d. Per vierkante meter berm € 9,90 

4. Diverse werkzaamheden: 
a. Het herstellen van een trottoirband inclusief het € 30,50 / m 1 

aanstraten hiervan 
b. Het herstellen van een opsluitband inclusief € 19,35 / m 1 

aanstraten 
c. Het herstellen van straatkolken € 123,25 / m 1 

Hoeveelheden kleiner dan 1 m 2 of m 1 worden gerekend als 1 m 2 of m1. Alle genoemde bedragen zijn 
inclusief omslagkosten en omzetbelasting. Bij deze tarieven is er vanuit gegaan dat de eerste herstelling van 
het wegdek al heeft plaatsgevonden. 

Hoeveelheden kleiner dan 1 m 2 of m 1 worden gerekend als 1 m 2 of m1. Alle genoemde bedragen zijn 
inclusief omslagkosten en omzetbelasting. Bij deze tarieven is er vanuit gegaan dat de eerste herstelling van 
het wegdek al heeft plaatsgevonden. 

Artikel 5 Heffing bij nota 
De heffing van de op grond van artikel 4 verschuldigde rechten geschiedt bij wege van nota. 
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Artikel 6 Vaststelling van het verschuldigde bedrag en verzending nota 
Zo spoedig mogelijk wordt het bedrag van de in artikel 5 bedoelde rechten vastgesteld en door middel van een 
nota aan de belastingplichtige meegedeeld. 

Artikel 7 Betaling 
1. De bekendmaking, bedoeld in artikel 6, vermeldt de wijzen waarop het verschuldigde recht moet 

worden voldaan; 
2. De betaling van het verschuldigde recht moet plaatsvinden binnen een maand na de dagtekening van 

de in artikel 6 bedoelde bekendmaking. 

Artikel 8 Kwijtschelding 
Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend, tenzij dit naar het oordeel van het college van 
burgemeester en wethouders tot een uitkomst leidt die in strijd is met enig bindende rechtsregel. 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 

en de invordering van retributie. 
2. Het college kan, in geval de werking van deze verordening tot een kennelijk onredelijke uitkomst leidt, 

van de in deze verordening gegeven bedragen afwijken. 

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel 
1. De verordening Retributieverordening Albrandswaard 2012, vastgesteld bij raadsbesluit op 28 

november 2011, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten 
die zich voor de in het derde lid vermelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Retributieverordening 2013". 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
17 december 2012. 

De griffier, ^ _ De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel Ger J. van de Velde-de Wilde 
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