
 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: T. van Steen 

Onderwerp: Bouwleges 

Datum indiening vragen: 27 juni 2017 

 

 

Hierbij de schriftelijke vragen. Wij zullen met een motie komen bij de perspectievennota 

ongeacht de beantwoording. Deze hoeft dus niet onder stoom en komend water klaar. 

 

Vragen: 

1. Hoe verhouden tarieven van de bouwleges in 2017 zich tot de tarieven in 2008? 

En in welke mate, in absolute zin, was er in 2008 sprake van kostendekkendheid met 

betrekking tot de bouwleges? 

 

Antwoord: In 2008 werd met drie categorieën van leges gewerkt: bouwen en 

wonen, bestemmingsplan wijzigen en welstand. Voor 2017 is er sprake van één 

categorie, dit als gevolg van de invoering van de omgevingswet.  

 

De percentages voor 2008 zijn als volgt: 

 bouwen en wonen:    60% 

 bestemmingsplan wijzigen:   24% 

 welstand:    100% 

 

Het percentage kostendekkendheid voor omgevingsvergunningen voor de 

begroting van 2017 is 61%. 

 

Wanneer met enige interpretatievrijheid toch een vergelijking wordt gemaakt 

tussen 2008 en 2017 komt het dekkingspercentage voor 2008 uit op 67% en 

voor 2017 dus op 61%.  

 

2. Hoe wordt voor wat betreft de kostendekkendheid een vinger aan de pols gehouden 

met betrekking tot de tarieven, en hoe vaak? Hierbij hebben wij begrip voor de snelle 

verschuiving door economisch herstel in relatie tot de kostendekkendheid. 

 

Antwoord: dit is bij wet geregeld en wordt elk jaar uitgevoerd bij het opstellen 

van de begroting.  

 

3. Kan de gemeente aangeven in hoeveel gevallen van de 

omgevingsvergunningsaanvragen in het buitengebied sprake is van een buitenplanse 

aanvraag in absolute zin, in relatie tot het totaal aantal aanvragen in het buitengebied? 

In welke mate speelt dit een rol met betrekking tot de kostendekkendheid? 

 

Antwoord: In 2016 voor het landelijk gebied 4 procedures zijn gevoerd (grote of 

projectafwijking). In totaal zijn er 438 aanvragen ingediend, waarvan 187 voor 

in het buitengebied. Ten aanzien van de kostendekkendheid is nader onderzoek 

nodig. Dit wordt meegenomen in het totaalonderzoek naar kostendekkendheid 

van leges zoals dit voor de begroting van 2018 en verder wordt verricht. 

 

4. Het initiatief van college waarderen wij om buitenplanse aanvragen te bundelen in een 

zogenaamd 'veegplan' om zodoende de kosten voor een buitenplanse aanvraag te 

kunnen delen. Kan college aangeven of zij de intentie heeft hiermee door te gaan, 

hoelang, en met welke regelmaat? 



 

Antwoord: Onlangs heeft het college het voorontwerp bestemmingsplan voor 

het eerste experiment veegplan gestart. Wij zijn voornemens de resultaten 

hiervan na de zomer te evalueren en dan te bezien of we hier een vervolg aan 

willen geven.  

 

5. Kan gemeente aangeven of zij een alternatief ziet voor de 'veegplannen', om 

buitenplanse initiatieven in het buitengebied niet te confronteren met hoge legeskosten 

bij een omgevingsvergunningsaanvraag? 

 

Antwoord: De gemeenteraad stelt de legesverordening vast en besluit daarmee 

over de onderverdeling van de categorieën en de tariefstelling hierbinnen. 

Hoewel de gemeenteraad kostendekkendheid voor de tariefstellingen als 

uitgangspunt heeft vastgesteld, heeft de raad er voor gekozen hier in een aantal 

gevallen van af te wijken. Indien naar de kostendekkendheid wordt gekeken, is 

geen sprake van hoge legeskosten voor een omgevingsvergunning maar van te 

lage legeskosten en zouden de legeskosten verhoogd moeten worden om recht 

te doen aan het raadsuitgangspunt van kostendekkendheid. In die gevallen 

waar de raad het uitgangspunt van kostendekkende leges loslaat, wordt het 

tekort gedekt door algemene dekkingsmiddelen van de gemeente, in casu de 

OZB. Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften wordt in 2017 onderzoek 

gedaan naar de kostentoerekening voor tariefstellingen. De uitkomsten hiervan 

worden gepresenteerd in de begroting 2018 – 2021.  
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