
Ontwerp Tarieventabel 2022 
 
Behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van de rechten bij het 
Recreatieschap Vinkeveense plassen 1995 
 

 

Hoofdstuk 1. Ontheffingen en vergunningen 
 
1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: 
 
1.1.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 8 lid 1 van de 

Verordening Vinkeveense Plassen 2009  
€ 247 

1.1.2
  

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 9 lid 2 of 10 
lid 3 van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009 

€ 43 

1.1.3 een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffingen ingevolge de artikelen 12 lid 
3, 13 lid 3, 17 lid 1 en 18 lid 2 van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009  

€ 33 

1.1.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 9 
Eilandverordening Vinkeveen  

€ 66 

1.1.5
  

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 3 lid 2 Besluit 
Motorschepen Vinkeveense plassen 2000 ten behoeve van waterskiën zonder 
bootsticker (via de waterskivereniging)  
 

€ 217 
 

1.1.6 een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 3 lid 2 Besluit 
Motorschepen Vinkeveense plassen 2000 ten behoeve van waterskiën met 
bootsticker  
 

€ 304 

1.1.7 een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat ontheffing zoals genoemd 
onder 1.1.5 en 1.1.6  

€ 20 

1.1.8
  

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in  
artikel 7, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet voor een vrijstelling of andere 
ontheffing dan bedoeld onder 1.1.5 en 1.1.6 
 

€ 79 

1.1.9a
  

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 10 van 
de Eilandverordening Vinkeveen voor de geldigheidsduur van een jaar   

€ 261 

1.1.9b
  

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 10 van 
de Eilandverordening Vinkeveen voor de geldigheidsduur van een dag  

€ 8 

1.1.10 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 10 van 
de Eilandverordening Vinkeveen voor een duikschool (1 instructeur met 8 
leerlingen) voor de geldigheidsduur van een jaar.  

€ 193 

 
 

 
1 in het laatste kwartaal is het tarief voor een jaarvergunning (samen met vergunning voor het komende 
jaarabonnement) € 38,00 (€ 28,- voor jaarabonnement 2023 en € 10,- voor okt, nov, dec 2022). 
 



1.2 Ter zake van  teruggave van leges wordt het volgende in acht genomen: 
 
1.2.1 Indien binnen een maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een ontheffing, vergunning of vrijstelling deze aanvraag wordt 
ingetrokken, wordt, op verzoek, teruggaaf van 75% van de geheven leges 
verleend. 
 

 

1.2.2 Indien op een later tijdstip, maar nog voordat op de aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing, vergunning of vrijstelling is beslist, deze aanvraag wordt 
ingetrokken, wordt, op verzoek, teruggaaf van 25% van de geheven leges 
verleend. 
 

 

1.2.3  Indien op een later tijdstip dan in 1.2.2 bedoeld, een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing, vergunning of vrijstelling wordt ingetrokken, wordt geen 
teruggaaf van de geheven leges verleend. 
 

 

1.2.4 Indien een ontheffing ingevolge artikel 9 lid 2 van de Verordening Vinkeveense 
Plassen 2009 wordt verleend aan een bedrijf of een persoon die bedrijfsmatig 
ligplaatsen voor pleziervaartuigen exploiteert, hiervan is sprake bij zes of meer 
ontheffingen, wordt slechts 3/4 deel geheven van het bedrag dat op grond van 
het totaal der vaartuigen ten behoeve waarvan ontheffing wordt verleend 
verschuldigd zou zijn. 

 

 

 
Uitgangspunten bij de tarieventabel 2021: 
 
1. De tarieven voor 2022 worden verhoogd conform de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 

2022 (een stijging met 1,6% t.o.v. 2021) 
2. Bij de berekening worden bedragen afgerond op € 1,00. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden gehouden op 30 juni 2021,  

 
 
 
 
 
 
 
Dhr. J.R.C. van Everdingen  Mw. S. Stolwijk  
Voorzitter   Secretaris  
 
 



 


