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Emmeloord, 11 mei 2017.
Onderwerp
Eerste wijziging Legesverordening 2017.
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De eerste wijziging Legesverordening 2017 (tarieventabel) vaststellen.
Doelstelling
Het doel van dit voorstel is om de “Eerste wijziging Legesverordening 2017” te laten
vaststellen door de gemeenteraad. Hierdoor worden duurzame initiatieven ten aanzien
van het stichten van zonnepanelenparken gestimuleerd en financieel aantrekkelijker voor
de investeerders.
Inleiding
De gemeenteraad heeft begin dit jaar de visienota “Noordoostpolder energieneutraal”
vastgesteld (raadsbesluit van 23 januari 2017). Daarbij is de ambitie uitgesproken om in
2030 energieneutraal te zijn. Een van de daarbij genoemde maatregelen betreft het
aanpassen of beperken van gemeentelijke procedures en regelgeving die schone
energieopwekking beperken of vertragen. Een van de barrières is de hoogte van de
leges. Uit contacten met initiatiefnemers van de ontwikkeling van zonnepanelenparken
komt naar voren dat de hoogte van het legesbedrag als belemmering wordt ervaren om
te komen tot een renderende businesscase. Het financiële rendement op
zonnepanelenparken is op dit moment namelijk nog zeer beperkt, terwijl de
legesbedragen het verdienmodel nadelig beïnvloeden. Een eerste aanzet om deze
duurzame initiatieven te stimuleren is een verlaging te realiseren van de in rekening te
brengen leges. Dit kan door niet meer over de gehele bouwsom voor het
zonnepanelenpark leges te heffen, maar een deel daarvan vrij te stellen. Het voorstel is
om de bouwsom van de zonnepanelen buiten de heffing van leges te laten. De leges
zullen dan uitsluitend worden geheven over de grondgebonden zonnepanelenstellages en
de daaraan gerelateerde constructies en de behorende omheining. De Legesverordening
zal hierdoor moeten worden aangepast.
Argumenten
1.1 Stimuleren duurzame initiatieven ten behoeven van zonneparken
Door een deel van de bouwkosten bij de legesheffing te laten, worden de kosten voor de
exploitatie van zonnepanelenparken aanzienlijk lager. De verwachting is dat hierdoor
eerder initiatieven voor ontwikkeling van zonnepanelenparken doorgang zullen vinden.
Kanttekeningen
1.1.
Overige duurzame initiatieven krijgen geen vrijstelling voor de legeskosten
De verlaging van de legeskosten geldt vooralsnog alleen voor de ontwikkeling van
zonneparken. Andersoortige projecten die duurzame energie opleveren of energie
besparen profiteren niet van de stimuleringsmaatregel.
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1.2
Lagere legesinkomsten
Accordering van dit voorstel betekent een 70% lagere legesopbrengst voor de
onderhavige aanvragen. De leges voor de categorieën omgevingsvergunning zijn op dit
moment niet kostendekkend. Het voorstel heeft een nadelige invloed op verbetering van
de kostendekkendheid, die in 2016 uitkwam op 58%. De kostendekkendheid van de
leges van het subonderdeel bouwen, wonen en welstand was 86%.
1.3 Terugwerkende kracht
In de afgelopen periode zijn reeds zonnepanelenparken vergund. De voorgestelde
wijziging heeft geen invloed op reeds ingediende en/of vergunde projecten.
Planning/uitvoering
Na de vaststelling van de wijzigingsverordening wordt deze bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 139 Gemeentewet. De wijzigingsverordening wordt geplaatst in
het digitale gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.
Bijlagen
- Besluit Eerste wijziging Legesverordening 2017
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