Het College van burgemeester en wethouders besluit:
vast te stellen de navolgende privaatrechtelijke regeling:

Algemene voorwaarden gebruiksvergoeding gemeentegrond;
Artikel 1 Begripsbepalingen
a. APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Papendrecht;
b. college: het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht;
c. gemeentegrond: grond die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor publiek
en in eigendom toebehoort aan de gemeente Papendrecht;
d. gebruik gemeentegrond: het hebben, plaatsen of gebruiken van voorwerpen op of boven
gemeentegrond als bedoeld in de Vergoedingenbijlage;
e. gebruiker: degene die een APV vergunning/ontheffing heeft aangevraagd voor
gebruik van gemeentegrond, dan wel een overeenkomst heeft gesloten conform artikel 5.
f. algemene voorwaarden: algemene voorwaarden gebruiksvergoeding gemeentegrond.
g. vergoeding: een geldsom die door de gemeente in rekening wordt gebracht
ten laste van de gebruiker voor het gebruik van gemeentegrond;
Artikel 2 Vergoeding
1. De gebruiker is voor het gebruik van gemeentegrond een vergoeding verschuldigd aan de
Gemeente.
2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld overeenkomstig de bedragen
vermeld in Vergoedingenbijlage die onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden.
Beide documenten worden op internet gepubliceerd.
3. Het college heeft de bevoegdheid om te verklaren dat de algemene voorwaarden niet van
toepassing zijn en in plaats daarvan een huurovereenkomst af te sluiten. Voor de
huurvergoeding wordt aansluiting gezocht bij de Vergoedingenbijlage.
Artikel 3 Betaling vergoeding
De gebruiker betaalt de vergoeding door middel van een nota van de gemeente uiterlijk
dertig dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld.
Artikel 4 Indexering en aanpassing vergoedingen
1. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het
consumenten prijsindexcijfer.
Artikel 5 Overeenkomst
Voor het gebruik van gemeentegrond wordt een overeenkomst gesloten tussen de gemeente
Papendrecht en de gebruiker van de grond.
Deze overeenkomst komt tot stand via:
a. de vergunning/ontheffingverlening. Bij aanvraag van de APV vergunning/ontheffing zal
aanvrager in het aanvraagformulier het vakje (" IK GA AKKOORD MET DE "ALGEMENE
VOORWAARDEN GEBRUIKSVERGOEDING GEMEENTEGROND" EN DUS MET HET
FEIT DAT IK EEN VERGOEDING VERSCHULDIGD BEN) aanvinken. Hiermee geeft
aanvrager aan dat hij of zij instemt met de algemene voorwaarden. Voor de hoogte van de
verschuldigde vergoeding wordt verwezen naar artikel 2.
1

Door middel van het verlenen van de APV vergunning komt de wederzijdse overeenkomst tot
stand en ontstaat de betaalverplichting om de vergoeding voor het gebruik van
gemeentegrond te betalen. In de vergunning staat uitdrukkelijk voor welke periode de
vergoeding verschuldigd is en indien van toepassing, welk oppervlak in gebruik genomen
wordt. De voorwaarden van het gebruik staan in de vergunning en in de algemene
voorwaarden. Indien de gebruiker niet langer beschikt over een APV-vergunning vervalt de
overeenkomst;
of
b via het sluiten van een gebruiksovereenkomst, zoals bv conform het model opgenomen in
bijlage 2, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 3.
Artikel 6 Restitutie
De gebruiksvergoeding kan (eventueel gedeeltelijk) worden terugbetaald indien de
vergunning wordt ingetrokken op grond van artikel 1.6 van de APV.
Artikel 7 Melding APV
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing bij gebruik gemeentegrond op grond
van een melding conform de APV.
Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.
Artikel 9 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene voorwaarden gebruiksvergoeding
gemeentegrond.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 9-7-2019
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Bijlagen:
1 Vergoedingenbijlage
2 Model gebruiksovereenkomst
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