
 

  

     

 

Motie voor de raadsvergadering van 20 februari 2018 
 

Agendapunt  :35 

 

Onderwerp :Motie ‘Groene Leges’ 

 

Aan de raad, Schagen 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 20-02-2018 

 

 

Overweging/constatering dat: 

 De gemeente Schagen streeft naar duurzame oplossingen voor de verbetering van 

het milieu; 

 De gemeente Schagen in 2050 klimaatneutraal wil zijn; 

 Er een enorme opgave ligt om duurzaam te bouwen en de bestaande 

woningvoorraad te verduurzamen; 

 Financiële tegemoetkoming om de verduurzaming te stimuleren een effectief 

instrument is; 

 Veel inwoners zelf of in samenwerking initiatieven ontplooien om energieneutraal te 

wonen en investeringen willen doen in hun woning; 

 Over deze investeringen leges moeten worden geheven, waarop volgens de huidige 

legesverordening geen ontheffingen kunnen plaatsvinden; 

 Inwoners gestimuleerd moeten worden om duurzamer te (ver)bouwen door lagere 

leges te heffen of deze geheel af te schaffen; 

 O.a. de gemeenten Enschede, Den Haag, Amersfoort, Den Bosch, Oldenzaal 

inmiddels goede ervaringen hebben opgedaan met ‘groene leges’. 

 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 kunnen 

laten profiteren; 

 In de gemeente Enschede dit ertoe heeft geleid dat inmiddels een derde van de 

nieuwbouwwoningen (veel) energiezuiniger zijn dan de wettelijke norm; 

 Klimaatneutraal bouwen noodzakelijk is als we de wereld leefbaar willen houden voor 

toekomstige generaties. 

 

Spreekt uit dat: 

 

 Een financiële prikkel stimuleert om duurzaam te (ver) bouwen en een belangrijke 

bijdrage levert om de doelstelling van een klimaat neutrale gemeente in 2050 te 

halen. 

 

 



 

  

Verzoekt het college: 

 

 De mogelijkheid van het toepassen van ‘groene leges’ nader uit te werken; 

 Verschillende scenario’s uit te werken, waarin wordt aangegeven onder welke 

voorwaarden de verschillende partijen (inwoners, projectontwikkelaars, 

woningbouwcorporaties, bedrijven e.d.) deel kunnen nemen aan een dergelijke 

regeling; 

 De derving van inkomsten, die optreden bij het (geheel of gedeeltelijk)afschaffen van 

leges bij duurzame investeringen, bij de verschillende scenario’s in beeld te brengen; 

 De raad hierover uiterlijk op 1 mei 2018 te informeren, zodat de financiële gevolgen 

mee kunnen worden genomen in de 1ste financiële tussenrapportage 2018 en de nota 

van uitgangspunten 2019  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 

 

De fractie van Wens4u 

 

 

 Merieke Bredewold 

 

Toelichting: 
 

 

Om in aanmerking te komen voor groene leges moet er meer gedaan worden dan wettelijk 

verplicht is. Bij de bouw van een woning wordt gekeken naar hoe energiezuinig de woning 

wordt. 


