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Bijlage 1 

Overzicht van bij derden in rekening te brengen (uur)tarieven, alsmede uurvergoeding

voor schouwwerkzaamheden  2019

De tarieven zijn berekend conform de uitgangspunten, zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de

"Beleidsnota Kostentoerekening".

Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland d.d. 24 april 2009.

1. Overzicht uurtarieven voor werkzaamheden die WSRL voor derden uitvoert

(uurtarief is afhankelijk van salarisschaal en is inclusief opslag voor ondersteuning/overhead en indirecte kosten)

Hierbij moet o.a. worden gedacht aan uurtarieven die Waterschap Rivierenland bij derden in rekening brengt

voor aan hen verleende diensten en/of voor hen uitgevoerde werkzaamheden en bij de overige bestuurs-

dwangzaken (niet zijnde schouw).

Salarisschaal Bedrag per uur 2019

(excl. BTW)
1 54,68€                      
2 56,16€                      
3 57,72€                      
4 59,35€                      
5 61,08€                      
6 63,43€                      
7 66,78€                      
8 71,36€                      
9 77,25€                      

10 83,94€                      
11 91,50€                      
12 100,09€                    
13 109,81€                    
14 118,06€                    
15 127,14€                    
16 137,12€                    
17 148,10€                    
18 160,17€                    

2. Uurtarieven die in rekening worden gebracht bij de uitvoering van bestuursdwang in het 

kader van de schouw.

Indien een eigenaar van een perceel na herschouw niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht van 

zijn watergangen heeft voldaan, dan worden de noodzakelijk geachte werkzaamheden door of 

namens het waterschap Rivierenland verricht. Deze kosten, die het waterschap achteraf in rekening

brengt bij de nalatige eigenaar, bestaan uit een vergoeding voor:

2019

a. vergoeding mensuren (tarief per uur): 63,43€              

b. vergoeding machine-uren (tarief per uur): 79,17€              

c. vaste vergoeding voor toezicht en administratiekosten: 71,36€              

3. Vergoeding aan schouwmeesters in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Betreft vergoeding van het Waterschap Rivierenland aan schouwmeesters, welke niet in dienst

zijn van het waterschap en die voor het waterschap Rivierenland de schouw in de Alblasserwaard

en de Vijfheerenlanden  uitvoeren.

2019

Vergoeding per uur: 42,05€                

4 Vaste vergoeding voor toezicht en administratie die in rekening wordt gebracht 

bij de uitvoering van bestuursdwang bij overige handhavingszaken (niet zijnde 

schouw).

2019

Vaste vergoeding voor toezicht en administratiekosten: 71,36€                


