
 

 

 
No. B16.000088 

 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 26 januari 2016, No. B16.000087 
 
gezien het advies van de raadscommissie van maart 2016; 
 
 
 

B E S L U I T: 
 
de volgende Verordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2016 vast te 
stellen: 
 
Artikel I  
 

A. Onderdelen 1.1.6 en 1.1.13 van hoofdstuk 1 van titel 1 van de bij de 
Legesverordening behorende tarieventabel worden vervangen door: 
 

1.1.6 Voor het leveren van getuigen van de gemeente, per getuige € 34,70 

 
1.1.13 Voor het verstrekken van een bewijs van in leven zijn (internationaal) € 12,80* 

 
 

B. Onderdelen 1.9.5 tot en met 1.9.12 van hoofdstuk 9 van titel 1 van de bij de 
Legesverordening 2016 behorende tarieventabel wordt vervangen door: 

 
1.9.5 Naturalisatie enkelvoudig standaard €  840,00* 

1.9.6 Naturalisatie enkelvoudig verlaagd € 625,00* 

1.9.7 Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 124,00* 

1.9.8 Naturalisatie gemeenschappelijk standaard € 1.072,00* 

1.9.9 Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd € 858,00* 

1.9.10 Optie enkelvoudige optie € 179,00* 

1.9.11 Optie gemeenschappelijke optie €  305,00* 

1.9.12 Optie medeopterende minderjarige kinderen € 21,00* 

 
 

C. Onderdelen 1.18.1 en 1.18.2 van hoofdstuk 18 van titel 1 van de bij de 
Legesverordening 2016 behorende tarieventabel wordt vervangen door: 
 

1.18.1 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 en werkzaamheden aan kabels 
en leidingen zoals bedoeld in artikel 1p van de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur gemeente Dronten* €  442,10 
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1.18.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding 

van uitvoering van werkzaamheden van niet-ingrijpende aard, als 
bedoeld in artikel 1q van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur gemeente Dronten* €  80,00 

 
 

Artikel II 
 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
2. De in het vorige lid genoemde datum van inwerkingtreding is tevens de datum van 

ingang van de heffing. 
 
 
 
Dronten, 31 maart 2016 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma MMC mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 


