
Tarieventabel

A. Bouw- en onderhoudswerken

De volgende tarieven zijn van toepassing voor bouw- en 
onderhoudswerken:

DVV VTH A I. Het innemen, overdekken of op enigerlei wijze aan de openbare dienst 
onttrekken van openbare grond en het hebben van voorwerpen, werken 
of inrichtingen in, onder, op of boven gemeentegrond, per m2, of indien 
het een stut, schoor, paal, of daar mede gelijk te stellen voorwerp betreft, 
per voorwerp:

DVV VTH A 1.1 per m2/ voorwerp per week € 1,99

DVV VTH A 1.2 per m2/ voorwerp per maand €6,11

DVV VTH A 1.3 per m2/ voorwerp per j aar € 50,44

DVV VHT A 1.4 De oppervlakte van bouwsteigers, waarbij het verkeer doorgang kan 
blijven vinden, wordt bepaald op de helft van de ingenomen oppervlakte.

DVV VTH A 1.5 Containers, steigers, dixies en bouwmaterialen met een kleinere 
gezamenlijke oppervlakte van 10 m2 die korter dan een week staan, zijn 
vrijgesteld van precariobelasting.

B. Objecten bij onroerende zaken

Voor het onder, op of boven gemeentegrond hebben van de volgende 
voorwerpen behorende bij onroerende zaken zijn de navolgende tarieven 
van toepassing:

DVV VTH 7. Stoep, stoeptreden, trap, kelderingang. kelderlicht of luchtgat:

DVV VTH 7.1 tot en met 2 m2: per m2, per jaar € 14,80

DVV VTH 7.2 meer dan 2 m2: per m2, per jaar € 29,60

DVV VTH 8. Uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van gebouwen (hieronder 
niet begrepen luifels, erkers en balkons), kelder, tunnel of dergelijke 
inrichting, transportbaan of dergelijke inrichting: per bouwlaag, per 5 m2, 
perjaar € 60.00

C. Benzinepompinstallaties e.d.

De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder, op of boven 
gemeentegrond hebben van benzinepompinstallaties e.d.

Stz Vastgoed C 1. Een enkele of dubbele benzine- of oliepompinstallatie of dergelijke 
inrichting, met inbegrip van de daarbij behorende pompheuvel, vulput 
en leidingen:

Stz Vastgoed C 1.1 per enkele of dubbele pomp, per jaar € 1.585,00

Stz Vastgoed c 4. Water- en/of luchtpompinstallatie, met inbegrip van de daarbij
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behorende leidingen:

Stz Vastgoed C 4.1 per stuk, per j aar € 112,00

Stz Vastgoed C 6. Vulput en leidingen, niet behorende bij een benzine- of 
oliepompinstallatie:

Stz Vastgoed c 6.1 per stuk, per j aar € 14,20

D. Reclamevoorwerpen

De navolgende tarieven zijn van toepassing op het onder, op of boven 
gemeentegrond hebben van reclamevoorwerpen, uitgezonderd voor de 
gebieden waarop de Verordening Reclamebelasting Binnenstad en de 
Verordening Reclamebelasting Cronjé van toepassing zijn.

DVV VTH D 1. Een tot reclame dienend voorwerp, niet vallend onder 4 t/m 7 waarbij de 
oppervlakte van elke tot reclame dienende zijde van het voorwerp bij 
elkaar wordt geteld:

DVV VTH D 1.1 tot en met 1 m2, zone overig € 30,60

DVV VTH D 1.2 per jaar voor elke 'A m2 meer, zone overig € 30,60

DVV VTH D 2. Tijdelijk aangebracht voorwerp, als bedoeld onder rubriek D 1, dat voor 
korter dan een jaar wordt aangebracht, per plaatsing:

DVV VTH D 2.1 Per m2, per 3 maanden, zone overig € 8.11

DVV VTH D 4. Contourreclame:

DVV VTH D 4.1 Per m, per jaar, zone overig € 7,36

DVV VTH D 7. Reclamevlaggen

DVV VTH D 7.1 een vlag ter grootte van maximaal 'A m2:

DVV VTH D 7.1.1 per stuk, per jaar, zone overig € 18,85

DVV VTH D 7.2 een vlag ter grootte van meer dan A nr:

DVV VTH D 7.2.1 per stuk, per jaar, zone overig € 37,50

E. Gebruik van grond voor andere doeleinden.

DVV VTH E Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, 
voor zover niet genoemd in de rubrieken A tot en met D zijn de 
volgende tarieven van toepassing:

DVV VTH E 1 Opbergen of uitstallen van goederen langs de percelen:

DVV VTH E 1.1.1 Per m2, per 3 maanden, zone centrum € 28,30

DVV VTH E 1.1.2 Per m2, per 3 maanden, zone overig € 18,85

DVV VTH E 1.2.1 Per m2, per jaar, zone centrum € 100,20
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DVV VTH E 1.2.2 Per m2, per j aar, zone overig € 66,30

DVV VTH E 4 Goederen aan de gevel van de percelen per m2 van het ingenomen 
gevelvlak:

DVV VTH E 4.2.1 per m2, per jaar, zone centrum € 80,30

DVV VTH E 4.2.2 per m2, per jaar, zone overig € 53,35

DVV VTH E 5 Terrassen

DVV VTH E 5.1 Voor terrassen op de Grote Markt en de Botermarkt, die als gevolg van 
de markt op zaterdag en de markt op één doordeweekse dag niet kunnen 
worden gebruikt, wordt 5/7 (vijf zevende) van het tarief in rekening 
gebracht.

DVV VTH E 5.1. Ten-assen in de zone centrum

DVV VTH E 5.1.1 Perm2, per jaar € 82,35

DVV VTH E 5.1.2 Per m2, per maand € 13.70

DVV VTH E E.5.2 Terrassen in de zone overig

DVV VTH E 5.2.1 perm2, per jaar € 38,55

DVV VTH E 5.2.2 per m2, per maand € 6.45

DVV VTH E 6. Automatisch verkooptoestel of een dergelijke inrichting, niet vallende 
onder rubriek C, onverschillig of die inrichting uit een of meer etages of 
secties daarvan bestaat, buitenwerks gemeten per 10 dm3, per jaar € 4,40

DVV VTH E 7. Standplaatsen

DVV VTH E 7.1 Standplaatsen voor de verkoop van goederen en/of het verlenen van 
diensten voor iedere m2 of gedeelte daarvan:

DVV VTH E 7.1.1 voor een plaats in zone centrum, m2 per jaar € 203,00

DVV VTH E 7.1.2 voor een plaats in zone overig, m2 per jaar € 110,30

DVV VTH E 7.2 Voor nieuw uitgegeven standplaatsen als bedoeld onder 7.1 geldt 
gedurende het eerste jaar de helft van het tarief.

DVV VTH E 7.3 Voor standplaatsen als bedoeld in 7.1 op de Grote Markt die als gevolg 
van de markt op de maandag en zaterdag niet kunnen worden gebruikt, 
wordt 5/7 (vijf zevende) van het tarief in rekening gebracht.

DVV VTH E 7.5 Tijdelijke standplaatsen voor de verkoop van oliebollen en poffertjes:

DVV VTH E 7.5.1 voor een plaats in zone centrum per maand: € 562,00

DVV VTH E 7.5.2 voor een plaats in zone overig per maand: € 367,00

DVV VTH E 7.6 Een kiosk, kraam of andere opstal met een permanent karakter op een 
standplaats als bedoeld in 7.1, per stuk, per jaar € 446,00

DVV VTH E 7.8 Tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen per m2, per 
vergunningsperiode € 8.75
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DVV VTH E 7.9 Tijdelijke standplaats voor commerciële promotiedoelen per dag € 18,00

DVV VTH E 9.1 Innemen van grond t.b.v. een particuliere markt als bedoeld in artikel
5:22 van de Algemene Plaatselijke Verordening, per 10 m2, per dag € 7,50

G. Gebruik haventerrein en openbaar water

GOB C G Voor het gebruik van het haventerrein zijn de navolgende tarieven van 
toepassing:

GOB C G 1. Het innemen van haventerrein per m2, per maand € 0,72

GOB C G 2. Het innemen, overdekken of op enigerlei wijze aan de openbare dienst 
onttrekken van openbaar water en voor het hebben van niet tot reclame 
dienende voorwerpen, werken of inrichtingen in, onder, op of boven dat 
water, met uitzondering van datgene waarvoor havengeld is 
verschuldigd:

GOB C G 2.1 per m2, per maand € 1,40

GOB C G 2.2 per m2, per jaar € 11,45

GOB C G 3. Paal (< 30 cm diameter) in openbaar water per stuk, per jaar: € 14,90

GOB C G 4. Dukdalf (gelijk aan of > 30 cm diameter) of dergelijk voorwerp in 
openbaar water per stuk, per jaar: € 20,50

GOB C G 5. Het stremmen van de scheepvaart in openbaar water per dag: € 659,00

GOB C G 7. (Niet) overdekte schepen/pontons/dekschuiten

GOB C G 7.1 Voor niet overdekte schepen/pontons/dekschuiten die gebruikt worden 
voor commerciële activiteiten, zoals onder meer café-, terras- of 
restaurantboot met een oppervlakte van:

GOB C G 7.1.1 -minder dan 20 m2:

GOB C G 7.1.1.1 per m2, per week € 0.98

GOB C G 7.1.1.2 per m2, per maand € 2,95

GOB C G 7.1.1.3 per m2. per jaar € 29,30

GOB C G 7.1.2 -20 m2 of meer:

GOB C G 7.1.2.1 per week € 19,00

GOB C G 7.1.2.2 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2 e 0,56

GOB C G 7.1.2.3 per maand e 57,20

GOB C G 7.1.2.4 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2 e 1,57

GOB C G 7.1.2.5 perjaar e 571,00

GOB C G 7.1.2.6 voor elke m2 boven de 20 m2 verhoogd met per m2 € 15,00
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GOB C G 7.2 Voor overdekte schepen/pontons/ dekschuiten die gebraikt worden voor 
commerciële activiteiten, zoals onder meer café-, terras-, restaurant- of 
hotel/herbergboot:

GOB C G 7.2.1 per m2, per week € 1,00

GOB C G 7.2.2 per m2, per maand € 3,12

GOB C G 7.2.3 per m2, per j aar € 30,95

GOB C G 7.3 Indien het schip, de dekschuit of het ponton gedeeltelijk overdekt is, 
wordt de oppervlakte van het schip, de dekschuit of het ponton in eerste 
instantie geheel opgemeten waarbij wordt uitgegaan van de grootste 
lengte maal de grootste breedte. Het werkelijk aantal vierkante meter 
van het overdekte deel wordt berekend met toepassing van het voor 
overdekte schepen geldende tarief. Het restant wordt berekend met 
toepassing van het voor niet-overdekte schepen geldende tarief.

H. Gebruik ruimte woonschepen

GOB C H Onder het gebruik van openbaar water wordt mede verstaan:

-oppervlakte ligplaats van het woonschip; en

-oppervlakte vlotten, welke losliggen van het woonschip; en

-oppervlakte steigers, welke losliggen van het woonschip; en

-oppervlakte water tussen het woonschip en de in gebruik genomen 
grond.

Voor zowel het gebruik van openbaar water en openbare grond nabij 
woonschepen (met uitzondering van de grond locatie Waarderhaven) 
welke door de bewoners van de nabij gelegen woonschepen gebruikt 
wordt, zijn de volgende tarieven van toepassing:

GOB C H l. Gebruik ruimte woonschepen liggende nabij de Jan Gijzenkade:

GOB C H 1.1 per m2, per maand
€ 0,62

GOB C H 1.2 per m2, per j aar
€ 6,05

GOB C H 2. Gebruik ruimte woonschepen liggende aan het Jaagpad:

GOB C H 2.1 per m2, per maand
€ 0,45

GOB C H 2.2 perm2, per jaar
€ 4,10

GOB C H 3. Gebruik ruimte woonschepen liggende in de daarvoor aangewezen 
woonschepenhaven en aan de Spaamdamseweg t.o. de Zaanenstraat en 
de Obistraat:

GOB C H 3.1 per m2, per maand
€ 0,38

GOB C H 3.2 perm2, per jaar
€ 3,75
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GOB C H 4. Gebruik ruimte woonschepen liggende op andere plaatsen dan bedoeld 
onder 1 t/m 3:

GOB C H 4.1 per m2, per maand
€ 0,65

GOB C H 4.2 per m2, per jaar
€ 6,60

Zone indeling Haarlem (voor zover van toepassing)

Zone Centrum wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen tussen het water van de Kampersingel, 
Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel. Kinderhuissingel en tussen het water van de Schotersingel, 
Kloppersingel en het Spaame (centrum Haarlem).

Zone overig: de rest van Haarlem

Voor categorie G “Gebruik haventerrein en openbaar water” wordt onder haventerrein verstaan: de gemeentegrond, 
begrensd aan de ene zijde door het openbaar water en aan de andere zijde door de rijweg, gelegen aan:

1. de Nijverheidsweg tegenover perceel nr. 18;
2. de Conradkade;
3. de Spaamdamseweg tegenover perceel nr. 380 tot de Floresstraat;

Behorende bij het raadsbesluit van <öa'
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