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Aan de Gemeenteraad
Vrijstelling legesheffing “groene”projecten.
Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Gemeentelijke belastingen worden meer
en meer gezien als mogelijke financiële prikkel om klimaatdoelstellingen te bereiken. Zo heeft u in de
raadsvergadering van 13 december 2016 bij de behandeling van het “Uitvoeringsprogramma impuls
duurzaamheid 2017-2021” ingestemd met de ‘Impuls Duurzaamheid Schiermonnikoog. Een van de
projecten daarin is, het stimuleren van energiebesparing en duurzame opwekking (bijv. via
legesvrijstelling).
Bij de invoering van een dergelijke maatregel dient rekening te worden gehouden met een aantal
aspecten. Zo moet voor het verlenen van vrijstellingen het gelijkheidsbeginsel in acht worden
genomen, dienen voor het opnemen van vrijstellingen objectieve rechtvaardigheidsgronden te bestaan
en mag het verschil in behandeling tussen belastingplichtigen niet leiden tot een willekeurige en
onredelijke heffing. Tevens wordt opgemerkt dat voor de belastingheffing de vrijstellingsbepalingen
goed en efficiënt uitvoerbaar moeten zijn.
Bestudeerd is, op welke wijze goede uitvoering kan worden gegeven aan uw raadsbesluit.
Doelstellling is energiebesparende maatregelen door particulieren en ondernemers te stimuleren en
maatregelen niet onnodig te belasten met legeskosten.
Onderstaande kaders zijn bij de bestudering als uitgangspunt genomen:
Ingezet wordt op:


een legesheffing voor vergunningaanvragen voor duurzame maatregelen, waaronder in ieder
geval (ver)bouw met het oogmerk van verduurzamen van de woning of het bedrijfspand,
zonneparken, warmte uit de bodem (WKO) en biomassa;



dat zowel particulieren, ondernemers als maatschappelijke organisaties gebruik kunnen
maken van de regeling;



een maximum bedrag aan vrijstelling per casus voor grote projecten, nader te bepalen op
basis van te verwachten minderopbrengsten;



een pilotperiode van 1 jaar (1 januari 2018 – 31 december 2018), waarin de effecten van de
regeling gemonitord en geëvalueerd worden.

Van belang is dat de vrijstellingsbepaling duidelijk moet worden geformuleerd, éénduidig en niet voor
meerderlei uitleg vatbaar mag zijn.
Zo dient duidelijk te worden aangegeven welke bouwkosten van de bouwactiviteiten onder het
verduurzamen vallen. De aanvrager van een omgevingsvergunning zal hiervan naast de opgave van
de reguliere bouwkosten een opgave moeten doen. In het bouwbesluit zijn namelijk al voorschriften
opgenomen die betrekking hebben op het verduurzamen (bijv. isolatie) en waaraan een

bouwaanvraag moet voldoen. Daarnaast is “biomassa” een ruim begrip en is de verwachte
minderopbrengst op dit moment bij de invoering van een vrijstelling lastig in te schatten.
Met achtneming van het vorenstaande en bovengenoemde geformuleerde doelstelling en kaders
stellen wij u onder artikel 2.3.1.1.A van de tarieventabel van de legesverordening de volgende
bepaling op te nemen, waarbij tevens wordt aangegeven, dat de bouwkosten waarover maximaal
geen leges worden geheven € 20.000,00 bedraagt (€ 1.000,00 aan leges):
“In afwijking van artikel 2.3.1.1. worden geen leges geheven over dat deel van de bouwkosten dat
betrekking heeft op bouwactiviteiten voor het verduurzamen van bestaande woningen en
bedrijfspanden, welke niet wettelijk verplicht zijn, alsmede op bouwactiviteiten voor het opstellen van
zonnepanelenstellages op de grond, het plaatsen van warmtepompen en monovergisters.
De bouwkosten waarover maximaal geen leges worden geheven bedraagt € 20.000,00.”
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In het 4 kwartaal van het jaar 2018 zullen wij de effecten van deze vrijstelling, c.q. bepaling
evalueren.
Vaststellen wijzigingsverordening.
e

Wij stellen u voor bijgevoegde 1 wijziging van de legesverordening 2018, voor het jaar 2018 vast te
stellen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
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de burgemeester,
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