
Overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2013 naar 2014 
 
Verordening OZB, RZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en forensenbelasting 
 
Bij de verordeningen OZB, RZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en 
forensenbelasting  is bij het artikel termijnen van betaling lid 2 aangepast van; 

 
In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt voor een particulier huishouden, in geval 
het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet 
maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan € 100,-- en zolang de verschuldigde 
bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat 
de aanslagen moeten worden betaald in 8 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één 
maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later.  

  
naar 

In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt voor een particulier huishouden, in geval de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden 
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald volgens het incasso reglement.  

 
Verordening kadegelden 
 
Bij de verordening kadegelden zijn een aantal dingen aangepast. Te weten; 
 
Artikel 2 belastbaar feit 
 
Was; 
 
Onder de naam kadegeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik van voor de openbare 
dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen zoals kaden, steigers en glooiingen, die 
bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.  
 
Er worden in de Stichtse Vecht, onder de benaming kadegelden, rechten geheven wegens het gebruik 
maken van: 

a. de openbare aanleggelegenheid aan de westelijke Vechtoever te Loenen aan de Vecht vanaf 
de Cronenburgherlaan tot aan de Cronenburgherbrug aan de Bloklaan, ten behoeve van het 
aanleggen van vaartuigen (uitsluitend bestemd voor recreatiedoeleinden). 

b. de openbare aanleggelegenheid aan de westelijke Vechtoever te Loenen aan de Vecht 
gelegen 173 meter tot 300 meter ten zuiden van de Cronenburgherbrug aan de Bloklaan, 
kadastraal bekend als sectie B nummer 1381,  ten behoeve van het aanleggen van vaartuigen 
(uitsluitend bestemd voor recreatiedoeleinden). 

c. de openbare aanleggelegenheid aan de westelijke Vechtoever te Vreeland, tussen de 
gemeentelijke ophaalbrug en een punt, gelegen 50 meter ten noorden van voornoemde brug, 
ten behoeve van het aanleggen van vaartuigen (uitsluitend bestemd voor 
recreatiedoeleinden). 

d.  de openbare aanleggelegenheden in Maarssen op de plaatsen zoals aangegeven op de bij 
deze verordening behorende kaart. 

 
Wordt; 
 
Onder de naam kadegeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik van voor de openbare 
dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen zoals kaden, steigers en glooiingen, die 
bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.  
 
Er worden in de Stichtse Vecht, onder de benaming kadegelden, rechten geheven wegens het gebruik 
maken van de onderstaande openbare aanlegplaatsen, qua nummering overeenkomend met die van 
het verkeersbesluit van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Met K wordt de kilometrering 
aangegeven, zijnde de afstand over water van de bron van de Vecht (weerdsluis te Utrecht) tot het 



midden van de afmeervoorziening, Met L wordt de lengte van de afmeervoorziening in meters 
aangegeven. Met li of re wordt aangegeven of het de linker- of de rechteroever betreft, gerekend 
vanaf de bron van de Vecht. 
  
Oud Zuilen Dorspsstr.  K 4.600  L 155 re 
Oud Zuilen Groenh.  K 4.770  L   15 li 
Oud Zuilen Vechtzijde  K 4.900  L 145 li 
Oud Zuilen Oostwaard  K 5.150  L 160 re 
Maarssen nabij Vechtenstein K 8.200  L   75 re 
Maarssen t.o. Vechtenstein K 8.210  L  27 li 
Maarssen Huis ten Bosch K 8.550  L  80 re 
Maarssen Langegracht  K 8.750  L 253 re 
Maarssen nabij Bolenstein K 9.050  L 148 li 
Maarssen Doornburgh-G.stein K 9.360  L 478 re (deels walstroom) 
Breukelen nabij Gunterstein K 13.900 L   47 re 
Breukelen Loswal  K 14.480 L 113 li (deels walstroom) 
Loenen Z van Cr. Brug  K 18.170 L 142 li 
Loenen N van Cr.brug  K 18.500 L 193 li (deels walstroom) 
Vreeland N van brug  K 21.640 L   45 li 
Nigtevecht bij pontje  K 29.000 L   14 li 
 
Een en ander zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart, waarop tevens is 
aangegeven waar walstroom beschikbaar is. 
 
De wijzigingen en aanvullingen op de afmeerplaatsen en de tarieven voor kadegelden komt voort uit 
het besluit strategische heroverweging, punt 6 over recreatieve voorzieningen.  
 
Legesverordening 
 
Bij de legesverordening zijn de tarieven aangepast naar 2014. Zie overzicht “tarieventabel leges 
vergelijking 2013 – 2014”.  
Om tegemoet te komen aan de wens van het college om meer mogelijkheden te creëren voor 
teruggaaf van leges of vermindering van leges zijn er twee mogelijkheden. 
 
In Titel 2 onder hoofdstuk 5 teruggaaf hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden.  
 
Nieuw artikel; 
 
2.5.1.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om omgevingsvergunning voor een project, 

als bedoeld in de onderdelen  2.3.3 en 2.3.4  intrekt terwijl deze reeds in 
behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf 
van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt, het bedrag van de leges 
voor zover zij: 

 

€ 500,00 
 te boven gaan.  

  
Verder zijn in artikel 2.5.1.2.1 en 2.5.1.2.2. de percentages verhoogd van 40% naar 75% en van 35% 
naar 50%. 
 
En in artikel 2 lid 2 van de Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van 
gemeentelijke belastingen, vastgesteld  april 2011 door het college, staat het volgende aangegeven; 
 
Ingeval het bedrag te hoog is vastgesteld, verleent de heffingsambtenaar ambtshalve de vermindering 
waarvoor de belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt, indien: 
 

2.  uit enig feit blijkt dat een belastingaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld en 
deze aanslag bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet gehandhaafd 
kan worden. 
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