KOSTENBEPALING AANLEG VAN EEN UITRIT
BA32
Abe Lenstra Boulevard 529a
8448 JB HEERENVEEN
Ondergetekende,

verzoekt om het aanleggen van een uitrit bij het perceel Hoofdstraat te Roderwolde kadastraal
bekend onder gemeente Roden, sectie Q, perceelnummer 1305.. De kosten van de aanleg van de
uitrit op basis van onderstaande eenheidsprijzen zullen na ontvangst van de nota door de aanvrager
worden voldaan.
Eenheidsprijzen

Aanlegkosten/m1 diepte

€ 107,98

Toeslagen/m1 breedte/m1 diepte

€ 52,37

KOSTENBEPALING AANLEG UITRIT
De kosten voor de aan te leggen uitrit zijn in overleg tussen de aanvrager en een vertegenwoordiger
van de gemeente Noordenveld als volgt bepaald.
Berekening van de kosten:
5
m (diepte)
1
m (verbreding)

€
€

539,90
209,48

Kosten te kappen en aanbrengen boom

€

600,00

TOTAAL TE BETALEN (incl. BTW)

€

1.349,38

X
X

4

Aanlegkosten
Breedtetoeslag

á € 107,98
á € 52,37

Deze offerte is geldig tot vrijdag 25 maart 2016.
Opmerkingen:
Voor akkoord:
…………………………..
……………………….....

(de aanvrager)
(datum)

T.P. Rijnbeek
11 februari 2016

(gemeente Noordenveld)
(datum)

Dit formulier:
a. Inleveren op het gemeentehuis te Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden.
b. Opsturen naar gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN.

U16.01519

*U16.01519*

TOELICHTING OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT
Omgevingsvergunning uitrit
Voor de aanleg /verbreding/ verplaatsing van een uitrit is een vergunning nodig van Burgemeester en wethouders
(artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening). Bekeken wordt of de uitrit geen beletsel vormt voor de
bruikbaarheid en veilig en doelmatig gebruik van de weg. Ook mag de uitrit geen afbreuk doen aan het uiterlijk van de
omgeving of aan groenvoorzieningen.
Volgens de Legesverordening 2016 bedragen de kosten van de uitritvergunning € 71,75.
Aanleg door gemeente
Naast de vergunningverlenende instantie is de gemeente ook eigenaar van een deel van de grond waarop de uitrit
moet worden aangelegd. Behalve een (publiekrechtelijke) vergunning heeft u d us ook nog (privaatrechtelijk)
toestemming nodig van de gemeente om een uitrit op gemeentegrond aan te mogen leggen.
De gemeente heeft beleidsregels opgesteld over de aanleg van uitritten. Deze regels hebben onder meer betrekking
op de toegestane breedte, kleur en materiaal van de uitrit. Zo is op basis van het beleid slechts één uitrit per
woonperceel toegestaan met een maximale breedte van 4 meter. Om uniformiteit in de aanleg van uitritten te
garanderen is bovendien bepaald dat de aanleg van het gedeelte van uitrit op gemeentegrond alleen door de
gemeente zelf mag gebeuren. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten zijn
afhankelijk van de grootte van de uitrit. Hieronder volgt een overzicht van de kosten en enkele voorbeeld en, zodat u
zelf na kunt gaan wat de uitrit u gaat kosten.


Bij een standaardbreedte van 3,00 meter zijn de aanlegkosten afhankelijk van de afstand rijbaan tot erfgrens
(diepte van de uitrit). Per meter diepte of een gedeelte daarvan bedragen de aanlegkosten € 107,98



Voor een uitrit breder dan 3,00 meter geldt een toeslag. De toeslag is ook afhankelijk van de afstand rijbaan erfgrens. Voor iedere meter of gedeelte van een meter dat de uitrit breder wordt geldt een toeslag van €
52,37.
Drie voorbeelden:
1.

Een uitrit van 3,00 meter breed, afstand rijbaan -erfgrens is 2,55 meter (diepte)
Kosten:

2.

Leges
Aanleg 3 m (diepte) x € 107,98

=
=

€
€

71,75
323,94

Totaalkosten

=

€

395,69

Een uitrit van 3,70 meter breed, afstand rijbaan -erfgrens is 1,95 meter (diepte)
Kosten:

3.

Leges
Aanleg 2 m (diepte) x € 107,98
Toeslag 1m (extra breedte) x 2m (diepte) x € 52,37

=
=
=

€
€
€

71,75
215,96
104,74

Totaalkosten

=

€

392,45

Een bestaande uitrit moet 0,8 meter worden verbreed, afstand rijbaan -erfgrens is 2,45 meter (diepte)
Kosten:
Leges
Verbreding 1m (verbreding) x 3 m (diepte) x € 52,37

=
=

€
€

71,75
157,11

Totaalkosten

=

€

228,86

Procedure
De procedure verloopt, kort samengevat als volgt. Uw aanvraag wordt om advies voorgelegd aan de vakgroep
Realisatie en Beheer. Deze toetst de aanvraag aan de Apv en de beleidsregels van de gemeente. Indien uw aanvraag
positief is, ontvangt u de uitritvergu nning en een offerte. U moet de offerte voor akkoord tekenen en terugsturen naar
de gemeente. Vervolgens kan de uitrit worden aangelegd. Zodra de uitrit gereed is ontvangt u de definitieve nota.
Informatie
Voor meer informatie over de aanleg van een uitrit kunt u contact opnemen met de vakgroep Realisatie en Beheer via
telefoonnummer 14 050.

Specificatie te kappen boom
Te kappen boom inclusief stobben frezen + stam en takhout
opruimen
Leveren en plaatsen nieuwe boom

€ 425,00

Verkeersmaatregelen

€

€ 125,00
50,00

€ 600,00

TEKENING AAN TE LEGGEN UITRIT AAN DE HOOFDSTRAAT TE RODEWOLDE (GEMEENTE RODEN, SECTIE I, PERCEELNUMMER1305)

Plaatsen duiker

Herplant boom
4m vanaf de stam vrijhouden
9m
Boom kappen
4m

