Vergoedingentabel grondgebruik eigendom Wsrl per 1 juli 2018

Voor het hebben van werken in, op of boven WSRL eigendom
Ligplaatsen recreatievaartuigen
t/m 5 meter lengte
6 t/m 10 meter lengte
≥ 10 meter lengte

Starttarief

Ligplaatsen woonboten
water tbv boot incl. gangboord

Tarief per jaar
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

Eenheid
per stuk
per stuk
per stuk

€ 25,00 per m2

Steigers/vlonders

tot 5 meter lengte
meer dan 5 meter lengte

Telecom-masten

per mast
per aanwezige provider

Opstalrechten en erfdienstbaarheden

voor kabels en leidingen, overpad etc.

€ 50,00 per stuk
€ 100,00 per stuk
€ 6.000,00 per stuk
€ 2.000,00 per stuk
€ 1.000,00 LTO-Gasunie normen volgen

Voor verhuur van grond en water van WSRL
Verhuur grond algemeen
volkstuin
gazon- en siertuin

reclamedoeleinden
terras/verkooppunt horeca
parkeerplaats
grasland

niet aan eigen gebruiksperceel gelegen
eerste 300 m2
opvolgende 300 tot 1000 m2
vanaf 1000 m2
borden en wegwijzers

€ 50,00
€ 50,00

€ 50,00
prive gebruik
agrarische hobbyactiviteiten

€ 0,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 150,00
€ 6,00
€ 150,00
€ 2.500,00

per m2
per m2
per m2
per m2
per stuk
per m2 per maand
per plaats ex btw
per ha

Verpachting grasland/bouwland
kades/dijken/losse percelen

Regionorm vanuit Pachtnormenbesluit volgen en mogelijk aanpassen indien taxateur
dat aangeeft

Visrechten
visvergunning, visrechten

Schubvis-visrecht
€ 50,00
€ 4,53 per km oeverlengte
vermeerderd met
€ 0,45 per ha
Aalvisrecht
€ 50,00
€ 2,26 per ha
Indien de huurder een ongesplitst (volledig) visrecht huurt of hiervoor een schriftelijke toestemming ontvangt,
dan gelden bovenstaande tarieven
De totaalprijs wordt gehalveerd waarmee tegemoetgekomen wordt aan de extra werkzaamheden
waarmee een koepelorganisatie te maken heeft
Jachtrechten
Alleen uit te geven aan WBE

Symbolische vergoeding ad € 1,- per ha bij deelname Nationale Schoonmaakdag,
Bij geen deelname € 5,- per ha

Overgangstermijnen
Prijsverhoging 0-50%
Prijsverhoging 50-100%
Prijsverhoging > 100%

geen overgangsbeleid, nieuw tarief geldt per 1 juli 2018
in 2018 66% van huurbedrag verschuldigd, in 2019 100%.
in 2018 66% van huurbedrag verschuldigd, in 2019 80% en vanaf 2020 100%.

