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Vragen: 

 

Is de legesheffing nog van deze tijd? Ik doel op leges voor bouwvergunning of wabo 

omgevingsvergunning. Tegenwoordig hebben we de balievergunning en een bouwwerk 

wat overal binnen past heeft dan wel een heel hoog tarief! 

Ook zijn er grote verschillen tussen gemeentes, bijv. gemeente Meppel vraagt voor een 

buitenplanse afwijking (planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van 

bouwactivteit) € 7418.  

Gemeente Noordoostpolder vraagt voor precies hetzelfde € 10270.  

En zo zijn er meer grote verschillen met omringende gemeenten. Kostendekkendheid 

hebben we afgesproken maar in huidige tijd van digitalisering zitten we misschien wel te 

hoog! 

Graag antwoord op deze vragen. 

 

Antwoord: 

De heffing van leges voor omgevingsvergunningen vindt zijn grondslag in de 

legesverordening 2017 van de gemeente Noordoostpolder. Leges worden 

geheven vanwege het genot van door of vanwege het gemeentebestuur 

verstrekte diensten. Het tarief wordt gebaseerd op de bij de legesverordening 

behorende tarieventabel. In de tarieventabel (Titel 2) is met zoveel woorden 

bepaald dat de leges voor een omgevingsvergunning worden gebaseerd op de 

bouwkosten van het werk waarvoor vergunning wordt gevraagd. De 

tarieventabel kent een degressief tarief. 

 

Bestemmingsheffingen en retributies zijn bedoeld om met de inkomsten uit de 

belastingheffing bepaalde gemeenteactiviteiten te bekostigen. Om te 

voorkomen dat gemeenten met deze specifieke belastingen ook andere 

activiteiten financieren, verbieden de wettelijke bepalingen (Gemeentewet) dat 

de geraamde baten de geraamde lasten mogen overschrijden. Door dit vereiste 

mogen de opbrengsten hooguit kostendekkend zijn. In de praktijk spreekt men 

dan ook wel van kostendekkende tarieven. Van belang is dat het hier handelt 

om de raming van de baten en lasten (begroting) en niet om de daadwerkelijke 

baten en lasten (jaarrekening). 

 

Bij retributies en leges waarbij de tarieven voor verschillende activiteiten in één 

belastingverordening worden geregeld, kan zich de vraag voordoen op welk 

niveau de kostendekkendheid moet worden getoetst. Het uitgangspunt daarbij 

is toetsing op verordeningenniveau, waarbij de geraamde lasten van alle 

benoemde activiteiten worden gedekt door de gezamenlijke baten uit de te 

heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een 

verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een 

verwacht tekort bij een andere activiteit. Het is dus niet nodig om de 

kostendekkendheid per activiteit te bepalen. 

Op het uitgangspunt van verordeningsbrede kruissubsidiëring bestaan enkele 

uitzonderingen:  



 de Europese Dienstenrichtlijn beperkt de mogelijkheden voor 

kruissubsidiëring bij leges die samenhangen met bedrijfsactiviteiten tot 

een cluster van samenhangende vergunningen. 

 de wetgeving over de omgevingsvergunning gaat ervan uit dat alleen 

binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring kan worden toegepast 

en niet met dienstverlening erbuiten. 

 

U signaleert dat een andere gemeente voor een bepaalde dienst een lager tarief 

heeft dan de gemeente Noordoostpolder. Dit verschil kan verschillende 

oorzaken hebben. Wellicht dat die gemeente een niet volledig kostendekkend 

tarief hanteert of elders een hoger tarief heeft. Verder zijn er ook gemeenten 

die een hoger tarief hebben dan de gemeente Noordoostpolder. Dat er 

verschillen zijn in de leges tussen de ca. 390 gemeenten is evident omdat 

gemeenten binnen bepaalde kaders zelf de leges kunnen vaststellen. 

 

Ten aanzien van de flitsvergunning merken wij op dat een flitsvergunning aan 

dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen als een reguliere omgevingsvergunning 

voor de activiteit Bouw. Echter een aanvraag om flitsvergunning wordt binnen 5 

werkdagen afgehandeld. Dat vergt meer coördinatie en prioritering. De kosten 

van een flitsvergunning zijn daardoor op vergunningniveau hoger dan een 

reguliere omgevingsvergunning. Digitalisering van het proces draagt op 

onderdelen bij aan efficiënter werken. Digitalisering van het vergunningproces 

zorgt ook voor kosten (automatisering). De begroting 2017, inclusief de 

tariefstelling voor leges is zodanig dat wordt voldaan aan de Gemeentewet.  

 

Jaarlijks wordt het niveau van de verwachte lasten en baten beoordeeld, alsook 

de mate van kostendekkendheid. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de 

tarieventabel vast van de legesverordening. De raad kan binnen de wettelijke 

kaders de tarieven beoordelen en vaststellen. 

Volgens ons college is er nog geen volledige kostendekkendheid op leges 

omgevingsvergunningen.  
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