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Artikel 43-vragen inzake Schrappen leges voor duurzame plannen

Geachte heer Dekker,
Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
"Schrappen leges voor duuzame plannen" delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende
mede.

lnleidinq.
Volgens het dagblad Trouw van 24 november 2015 schrapte de gemeente Enschede als eerste
gemeente de leges voor groene projecten.
Volgens de openbare besluitenlijst van B & W van Enschede van 17 november is het besluit als

volgt:
22.G. Voorstel tot vergroening van de leges. Openbaar besluit: Voorstel portefeuillehouder om:
1. alle legesplichtige activiteiten die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke

duurzaamheidsdoelstellingen vrij te stellen van leges tot een maximum van 50.000 euro;
2. de kosten / leges inkomstenderving voor het eerste jaar (2016) te dekken uit het budget
flankerend beleid;
3. de maatregel voor een periode van 2iaar in te voeren en na een evaluatie het vervolgtraject

te bepalen.
Kernboodschap: De gemeente Enschede heft vanaf I januari 2016 geen leges meer op bouwen andere vergunningen voor activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de
gemeentelijke duuzaamheidsdoelstellingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nieuwe
duuzaamheidsaanpak, waarbij we duuzame daden laten zien, nieuwe duurzame deals sluiten
en zelf het goede voorbeeld geven door duurzaam te doen. Met deze "vergroening" van de
leges beloont de gemeente groen gedrag en ven¡racht zij een impuls te geven aan duurzaam en
energiezuinig bouwen. Bovendien hoopt zij verschiltende vormen van duu¡zame
energieopwekking in de stad te stimuleren. Zo wil de gemeente samen met inwoners en
bedrijven bouwen aan een duurzaam Enschede.
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De heer W. Dekker heeft in het licht van bovenstaande de volgende vragen.

Vraag

l.

ls het college van B & W het met ons eens dat het belangrijk is de inzet van
duurzame energiebronnen en de vermindering van CO2-uitstoot ook als
gemeente te bevorderen?

Antwoord

Ja.

Vraag 2.

ls het college van B & W bereid te ondezoeken of het verminderen of
schrappen van leges voor duurzame projecten van bedrijven en burgers
mogelijk is?

Antwoord

ln Enschede worden de aanvragen omgevingsvergunning onderdeel bouwen
getoetst aan de speerpunten in het "Actieplan duurzaamheid". Dat plan dient in
Enschede als onderliggend beleids- en afwegingskader.
Een dergelijk (specifiek) beleidskader ontbreekt vooralsnog in onze gemeente.
Wel zijn we inmiddels gestart met het voorbereiden van de duurzaamheidsvisie en
uitvoeringsprogramma. ln dat kader zullen we bezien of een maatregel als het
schrappen van leges bij duurzame bouwplannen onderdeel kan worden van het

beleidskader en uitvoeringsprogramma.
Overigens kunnen ook nu reeds veelenergiebesparende maatregelen, op basis van
wet- en regelgeving, vergunningsvrij uitgevoerd kunnen worden en zijn derhalve niet
leges plichtig (denk aan zonnepanelen, spouwisolatie, inpandige duurzame
voorzieningen etc.). Tevens hebben initiatiefnemers diverse mogel'rjkheden om, via
gebruikmaking van subsidieregelingen en gunstige leningen, eventuele
(verdergaande) duurzame maatregelen te financieren.

ls het college van B & W bereid zowel het duurzaam bouwen als duurzame
energieopwekking door bovengenoemde maatregel te bevorderen?
Zoals hiervoor aangegeven zullen we in het kader van het proces tot ontwikkeling

Vraag 3.
Antwoord.

van duurzaamheidsvisie bezien of een maatregel als het schrappen van leges voor
duurzame bouwplannen onderdeel kan worden van ons beleidskader c.q.
uitvoeringsprogramma.
lndien implementatie mogelijk is zal pas op basis van opgedane ervaring kunnen
blijken of een dergelijke maatregel het duurzaam bouwen dan wel het duurzaam
opwekken van energie bevordert.
Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad

wethouders van Roermond,
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