
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ‘VERORDENING HAVEN-, KADE-, EN 

OPSLAGGELD 2019’ 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

1.1 
 

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief 

omzetbelasting. 

 

1.2 
 

Een gedeelte van een eenheid wordt voor een volle eenheid 

aangemerkt 

 

    

Hoofdstuk 2. Havengelden 
 

2.1.   Het havengeld bedraagt per reis voor vaartuigen: 
 

2.1.1 
 

per kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan € 0,139 

2.1.1.1 
 

met een minimum van € 17,36 
  

per vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel 

van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere 

gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen 

en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de 

helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een 

minimum van 

€ 8,68 

2.1.2   Het havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in 

welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt: 

 

2.1.3 
 

voor onbeperkt gebruik per jaar € 3,61 

2.1.3.1 
 

met een minimum van € 451,31 

2.2 
 

In afwijking van het bepaalde onder 2.1 bedraagt het havengeld 

per reis voor vaartuigen  

 

2.2.1 
 

met een bronzen Green Award-certificaat 
 

 
a per kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan € 0,132 

 
a1 met een minimum van € 16,46  
b per vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel 

van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere 

gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen 

en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de 

helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een 

minimum van 

€ 8,23 

 
c Het havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in 

welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt: 

 

 
c1 voor onbeperkt gebruik per jaar € 3,42  
c2 met een minimum van € 427,91 

2.2.2 
 

met een zilveren Green Award-certificaat 
 

 
a per kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan € 0,129  
a1 met een minimum van € 16,07 

 
b per vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel 

van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere 

gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen 

en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de 

€ 8,04 



helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een 

minimum van 

 
c Het havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in 

welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt: 

 

 
c1 voor onbeperkt gebruik per jaar € 3,34  
c2 met een minimum van € 417,88 

2.2.3 
 

met een gouden Green Award-certificaat 
 

 
a per kubieke meter waterverplaatsing of gedeelte daarvan € 0,125  
a1 met een minimum van € 15,69  
b per vaartuig, tenzij een deel van de lading wordt gelost of een deel 

van het schip wordt beladen en het vaartuig in een andere 

gemeentelijke haven aan het Twentekanaal verder wordt geladen 

en/of gelost, in welk geval het havengeld wordt berekend naar de 

helft van de inhoudsgrootte of van het laadvermogen, met een 

minimum van 

€ 7,84 

 
c Het havengeld kan ook per jaar bij abonnement worden voldaan, in 

welk geval per kubieke meter waterverplaatsing het recht bedraagt: 

 

 
c1 voor onbeperkt gebruik per jaar € 3,26  
c2 met een minimum van € 407,85 

    

Hoofdstuk 3 Kade-en opslaggelden 
 

1 
 

Het opslaggeld bedraagt: 
 

 
a voor het gebruik van kaden of loswallen voor de plaatsing van 

losse goederen per etmaal en per m2 door de goederen in beslag 

genomen ruimte 

€ 0,11 

 
b voor de overige aan of bij het gemeentelijke vaarwater gelegen 

terreinen, dienstig voor de opslag van goederen,  

 

 
1 voor zover de terreinen van verharding zijn voorzien: 

 

  
per m2 per week € 0,63   
per m2 per maand € 1,67   
per m² per jaar € 14,20 

 
2 voor zover de terreinen niet van verharding zijn voorzien: 

 

  
per m2 per week € 0,21 

  
per m2 per maand € 0,42   
per m2 per jaar € 4,07 

2 
 

Het recht bedraagt per jaar voor: 
 

 
a  het hebben van een weegbrug € 151,39  
b het hebben van een laad- of loskraan € 365,44 

 

Behoort bij besluit van de raad van 10 december 2018     

de raadsgriffier van Enschede, 

 


