
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 
van de gemeente Midden-Groningen 2020 
 
De raad van de Gemeente Midden-Groningen; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet; 
 
besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van liggelden van de 
gemeente Midden-Groningen 2020 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. vaartuig:  een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd 

of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of goederen of vervoeren van al dan 

niet met het drijvend lichaam één geheel uitmakende voorwerpen; 

b. dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur, of een gedeelte daarvan; 

c. zomerseizoen: het tijdvak van 1 april tot 1 oktober; 

d. winterseizoen: het tijdvak van 1 oktober tot 1 april. 

 

Artikel 2 Belastbaar feit 

Onder de naam liggelden wordt een recht geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de 

bestemming van de voor de openbare dienst bestemde gemeentelijke haven in Zuidbroek. 

 

Artikel 3 Belastingplicht 

Belastingplichtig is de gebruiker van het vaartuig, die met dat vaartuig een ligplaats inneemt in de 

in artikel 2 bedoelde haven. Onder innemen van een ligplaats wordt het gebruik van de 

winterstalling mede begrepen. Wie gebruiker is, wordt naar omstandigheden beoordeeld. 

 

Artikel 4 Heffingsgrondslag  

De grondslag waarnaar het in artikel 2 genoemde recht wordt geheven is: 

a. de ligplaats die door het vaartuig wordt ingenomen; 

b. de tijd waarin de ligplaats wordt ingenomen. 

 

Artikel 5 Tarieven  

De rechten bedragen: 

1.   € 8,00 per vaartuig per dag voor passanten in ligvak A;*  

2.   € 10,00 per vaartuig per dag voor passanten in ligvak B;* 

3.   € 12,00 per vaartuig per dag voor passanten op andere locaties dan ligvak A en B; 

* De ligvakken voor passanten A en B zijn ingetekend in de bijlage bij deze verordening.  

4.   € 171,00 per ligplaats in het gehele havengebied voor het winterseizoen; 

5.   € 445,00 per ligplaats in het gehele havengebied voor het zomerseizoen; 

6.   € 615,00 per ligplaats in het gehele havengebied voor het zomer- en winterseizoen. 

 

Artikel 6 Wijze van heffing  

De rechten worden geheven bij wijze van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, nota of andere schriftuur. 



Artikel 7 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de in artikel 5, 

onder punt 1, 2 en 3 bedoelde rechten worden betaald op het moment van het doen van de 

kennisgeving. 

2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de in artikel 5, 

onder punt 4, 5 en 6 bedoelde rechten worden betaald binnen twee weken na de dagtekening 

van de kennisgeving, nota of andere schriftuur. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en het tweede lid 

gestelde termijnen. 

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de liggelden. 

 

Artikel 9 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 10 Overgangsrecht 

De ‘Verordening liggelden 2018’ van de voormalige gemeente Menterwolde, vastgesteld op 26 

september 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 lid 2 genoemde datum van 

ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan. 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

 

Artikel 12 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening liggelden gemeente Midden-Groningen 2020’.   

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019, 

 

 

 

Burgemeester, A. Hoogendoorn 

 

 

 

Griffier, F.M. Bouwman 


