








Errata: Atlas van de lokale lasten 2011 

 

Reinigingsheffing 

In de gemeente Cranendonck betalen meerpersoonshuishoudens 258 euro voor de reinigingsheffing 

in plaats van 294 euro. De gemeente wordt hierdoor op kaart 17 een tint lichter. De woonlasten voor 

een meerpersoonshuishouden bedragen in de gemeente 672 euro in plaats van 708 euro.  

 

 

Rioolheffing 

De voormalige gemeente Abcoude (nu deel uitmakend van de gemeente De Ronde Venen) heeft 

voor de rioolheffing een gebruikersheffing in plaats van een eigenarenheffing. De gemeente 

hanteert een vastrecht voor gebruikers van woningen.  

 

In de gemeente Noordenveld betaalt een eigenaar van een woning gemiddeld 254 euro in plaats van 

225 euro. De gemeente wordt daarom op kaart 21 twee tinten en op kaart 22 een tint donkerder. De 

woonlasten voor een eenpersoonshuishouden bedragen hierdoor 638 euro in plaats van 609 euro 

en voor een meerpersoonshuishouden zijn deze 684 euro in plaats van 655 euro.  

 

In de gemeenten Eijsden-Margraten is de rioolheffing gelijk in de gehele gemeente. In het voormalige 

gemeente Margraten betaalt men daarom 236 euro in plaats van 250 euro.  

 

 

Gemiddelde woningwaarde en woonlasten 

Voor de gemeenten Ridderkerk, Rijnwoude en Rijswijk zijn de gemiddelde woningwaarden anders 

dan in de Atlas vermeld. De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Ridderkerk is 216.650 euro. 

De gemiddelde aanslag voor de ozb is daardoor in deze gemeente 193 euro in plaats van 332 euro, 

de woonlasten voor een eenpersoonshuishouden zijn 582 euro in plaats van 721 euro en voor een 

meerpersoonshuishouden 676 euro in plaats van 815 euro. De gemeente staat op plaats 206 in 

plaats van op plaats 401.  

 

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Rijnwoude is 281.260 euro. De gemiddelde aanslag 

voor de ozb is daardoor in deze gemeente 276 euro in plaats van 207 euro, de woonlasten voor een 

eenpersoonshuishouden zijn 531 euro in plaats van 463 euro en voor een meerpersoonshuishouden 

760 euro in plaats van 692 euro. De gemeente staat op plaats 355 in plaats van op plaats 242.  

 

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Rijswijk is 199.000 euro. De gemiddelde aanslag voor 

de ozb is daardoor in deze gemeente 199 euro in plaats van 273 euro, de woonlasten voor een 

eenpersoonshuishouden zijn 5082euro in plaats van 582 euro en voor een 

meerpersoonshuishouden 580 euro in plaats van 654 euro. De gemeente staat op plaats 34 in 

plaats van op plaats 154.  

 

 

Burgerzaken 

Het tarief van een paspoort in de gemeente Voerendaal is 52,10 euro in plaats van 30,10 euro. De 

gemeente Voerendaal wordt hierdoor rood op kaart 43. Voerendaal verdwijnt uit de top 3 van 

goedkoopste gemeenten. De gemeente Woensdrecht hoort wel in de top 3, hier betalen inwoners 45 

euro voor een paspoort.  

 



Het tarief van een identiteitskaart is in Voerendaal in 43,80 euro in plaats van 25,70 euro. De 

gemeente Voerendaal wordt hierdoor rood op kaart 45.Voerendeel verdwijnt uit de top 3 van 

goedkoopste gemeenten. De gemeente Heerenveen hoort wel in de top 3, hier betalen inwoners 

32,10 euro voor een identiteitskaart.  

 

Het tarief van een rijbewijs is in Voerendaal 39,60 euro in plaats van 30,10 euro. De gemeente 

Voerendaal wordt hierdoor twee tinten lichter blauw op kaart 47.  

 

Het tarief is in Ooststellingwerf 38,55 in plaats van 29,05 euro. De gemeente Ooststellingwerf wordt 

hierdoor 3 tinten donkerder op kaart 47. Bij kaart 48 verdwijnt de gemeente uit de top 3 van 

gemeenten met sterkst dalende tarieven. De gemeente Noordwijkerhout hoort wel in deze top 3. 

Hier daalt het tarief met 14 procent.  

 

 

Omgevingsvergunning 

Het tarief voor een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw woning in de gemeente Papendrecht 
is 4.060 euro in plaats van 6561 euro. De gemeente wordt hiermee twee tinten lichter op kaart 53 

en staat niet in de top 3 met hoogste bedragen. De gemeente Muiden staat met 6.090 euro wel in de 

top 3.  

 

Het tarief voor een dakkapel van 10.000 euro in de gemeente Papendrecht is 300 euro in plaats van 

427 euro en het tarief voor een uitbouw van een woning (bouwsom 45000 euro) is 1.305 euro in 

plaats van 2.066 euro. Op kaart 51 en 52 wordt de gemeente 3 tinten lichter. 


















































































































































































































































