De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;
besluit
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van bruggeld 2017
(Verordening bruggeld 2017)
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam bruggeld wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en
geopend houden van de Herenwalsterbrug en de Terbandsterbrug te Heerenveen en de
bruggen over de Meinesleat en de Boarn (kern) te Akkrum ten behoeve van de doorvaart van
een vaartuig.
Artikel 2 belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene op wiens aanvraag de in artikel 1 bedoelde dienst
wordt verleend.
Artikel 3 Vrijstelling
Geen bruggeld wordt geheven voor:
1. Vaartuigen rechtstreeks in gebruik voor de gemeentedienst.
2. Een vaartuig, behorende tot de uitrusting van een ander vaartuig, waarvoor tegelijkertijd
de in artikel 1 vermelde dienst wordt verleend.
Artikel 4 Belastingtarief
Het recht bedraagt per vaartuig per doorvaart als in artikel 1 bedoeld: € 2,00.
Artikel 5 Wijze van heffing
Het recht wordt geheven bij wijze van voldoening op eerste mondelinge aanvraag van de
brugwachter.
Artikel 6 Tijdstip van betaling
Het verschuldigde bruggeld moet worden betaald op het tijdstip dat de in artikel 1 bedoelde
dienst wordt verleend.
Artikel 7 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 bruggelden.
Artikel 8 Overgangsrecht
Met ingang van de in artikel 9 genoemde datum van heffing, wordt de in de raadsvergadering
van 21 december 2015 vastgestelde Verordening Bruggelden 2016 ingetrokken, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.
Artikel 10 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bruggeld 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2016.
De griffier,

De voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan

