
Motie Groene Leges 
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

 

Inleiding 
De komende jaren verduurzaamt Nederland en ook Barendrecht, daar zijn en worden verschillende 
maatregelen voor genomen. Voor deze verduurzaming worden diverse middelen ingezet ten einde deze te 
versnellen en of mogelijk te maken in financiële zin (bv. subsidies, duurzaamheidsleningen). Deze 
verduurzaming kost geld, vaak ook veel geld. Om deze aanpassingen voor verduurzaming mogelijk te maken 
moet in die veel gevallen* een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Voor de afgifte daarvan 
zijn gemeenlijke leges verschuldigd door de aanvrager. 
* aanvragen die zien op de buitenkant van woningen (bv. sommige vormen van dakisolatie, in een aantal gevallen ook aanvragen voor zonnepanelen 

voor monumenten en beschermd dorpsgezicht, buitengevelisolatie. Ook aanvragen die zien op bv. het mogen plaatsen van warmtpompen 

 
De hoogte van de huidige leges zijn veelal gekoppeld aan de kosten van een aanpassing (met vaak een 
bodemtarief). Het element duurzaamheid maakt op dit moment geen onderdeel uit van het legesstelsel zoals 
beschreven in de legesverordening; men betaalt hetzelfde bedrag voor duurzame en niet duurzame 
aanpassingen.  
Om te komen tot verdere verduurzaming van Barendrecht kan een positieve financiële prikkel door middel 
van korting, een lager of zelfs 0-tarief van leges een element zijn dat stimulerend werkt in relatie tot de 
doelstellingen die we willen bereiken. Op dit moment wordt gewerkt aan een Uitvoeringsplan (op basis van 
de door de raad op 24 september vastgestelde “Klimaatopgave Barendrecht”) alwaar dit onderwerp een 
plaats in zou kunnen krijgen. 

De gemeenteraad van de gemeente Barendrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2019, 

Constaterende dat: 
Barendrecht duurzaamheid wil stimuleren en de klimaatdoelstellingen ondersteunt en daar een 
uitvoeringsplan voor opzet voor de zomer van 2020. 
Financiële prikkels voor duurzame woningen volgens een rapport van Berenschot op korte termijn een 
effectief instrument is;  

1. Veel inwoners zelf of in samenwerking initiatieven ontplooien om energieneutraal te wonen en 
investeringen willen doen in hun woning;  

2. Over een aantal van deze aanvragen voor duurzaamheids investeringen leges moeten worden 
geheven, waarop volgens de huidige legesverordening geen ontheffingen kunnen plaatsvinden;  

3. Inwoners gestimuleerd moeten worden om duurzamer te (ver)bouwen door lagere leges te heffen of 
deze geheel af te schaffen;  

4. De gemeenten Enschede, Den Haag, Amersfoort en Oldenzaal inmiddels goede ervaringen hebben 
opgedaan met ‘groene leges’; 

5. Er verschillende scenario’s zijn, zoals alleen particulieren gebruik te laten maken van de lagere leges 
of afschaffing van de leges, of naast inwoners ook projectontwikkelaars, bedrijven en 
woningbouwcorporaties hiervan mee te laten profiteren;  

6. Dit elders in Nederland er mede hierdoor toe heeft geleid dat inmiddels een derde van de 
nieuwbouwwoningen (veel) energiezuiniger zijn dan de wettelijke norm; 

 
Overwegende dat: 

1. Inwoners met financiële prikkels kunnen worden verleid tot duurzaam (ver)bouwen; 

 
Verzoekt het college: 

1. De mogelijkheden van het toepassen van ‘groene leges’ nader te onderzoeken;  
2. Verschillende scenario’s uit te werken welke partijen wel en welke partijen niet gebruik kunnen 

maken van deze regeling;  
3. De raad hierover uiterlijk op 1 april 2020 te informeren en 



4. De uitkomsten van dit onderzoek op te nemen in het op te stellen uitvoeringsplan Klimaat opgave 
Barendrecht ten einde hiermee een toevoeging te doen aan de integraliteit van alle 
klimaatmaatregelen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
CDA Barendrecht, 17 december 2019 
 
J.Lengkeek 


