
Tabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022

A. Voor het innemen of op enigerlei wijze aan het verkeer onttrekken van een gedeelte van de openbare 
gemeentegrond, behoudens de bijzondere tarieven hierna vermeld, per m2 of gedeelte daarvan:
per dag 0,86€                  
per week 3,47€                  
per maand 6,87€                  
per jaar 41,39€                 

B. Voor het plaatsen van werktuigen en materialen, ten behoeve van bouw- en andere werken van tijdelijk aard,
per m2 of gedeelte daarvan

per dag 0,86€                  
per week 3,47€                  
per maand 6,87€                  
per jaar 41,39€                 

C. Voor het innemen van openbare gemeentegrond, conform de verleende vergunning, voor het uitstallen 
van goederen of voor het hebben van een terras in verband met de uitoefening van enig beroep of bedrijf
per m2 of een gedeelte daarvan:
per jaar gebied A 55,20€                 
per jaar gebied B 27,60€                 
per jaar gebied C 13,80€                 

D. Voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van het houden van circussen waartoe o.a. behoren
tenten, wagens/materialen e.d. per m2
per dag 0,03€                  

E. Voor het hebben van een podium op openbare gemeentegrond tijdens festiviteiten of evenementen per m2
per dag vervallen
per week vervallen

F. Voor het hebben van een reclamebord 22,50€                 

Voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van het plaatsen van tijdelijke reclameobjecten
zoals reclameborden, spandoeken e.d. per reclameobject 3,70€                  

G. Voor het hebben van een automatisch verkooptoestel per toestel, per jaar 13,45€                 

H. Voor het boven openbare gemeentegrond hebben van een zonnescherm of markies per strekkende meter per jaar 5,63€                  

I. Voor het op openbare gemeentegrond innemen, buiten de gewone marktdagen, van een standplaats
(met een wagen, kar, een bakfiets en dergelijke) tot het ten verkoop uitstallen, aanbieden of voorradig
hebben van goederen, eetwaren en andere artikelen per m2
per dag 0,86€                  
per week 3,47€                  
per maand 6,87€                  
per jaar 41,39€                 

K. Voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van het plaatsen van een marktkraam, verkoopwagen e.d. in
het kader van een (rommel)markt, braderie of andere soortgelijke markt, per individuele marktplek 5,10€                  

L. Voor het hebben van een pompinstallatie voor brandstoffen of dergelijke inrichting op en het hebben van daarbij
behorende tanks in de openbare gemeentegrond:

1 Voor de pompinstallatie en leidingen per jaar:
indien de pompinstallatie werkt op één tank 114,24€               
indien zij werkt op twee tanks (dubbele pomp) 170,83€               
indien zij werkt op drie tanks (drievoudige pomp) 228,44€               

2 Voor elke tank per m3 inhoud of gedeelte daarvan, per jaar 26,54€                 

3 Voor het hebben van een apparaat voor het afleveren van lucht en/of water met inbegrip van de daarbij 
behorende leidingen op of in de grond, per jaar 34,77€                 

Gebied A: de stad Schagen
Gebied B: de kustdorpen, Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten
Gebied C: de overige dorpen
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