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Inleiding 

Op 1 januari 2023 treedt vermoedelijk de Omgevingswet in werking. Op 25 juni 2022 beslist de Eerste 

Kamer hierover1. De Omgevingswet heeft een belangrijke impact op de processen van de gemeente 

West-Betuwe. Zo verandert de wetgeving en dient de organisatie hierop te worden ingericht. Andere 

of gewijzigde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en de werkprocessen dienen hierop te 

worden ingericht. Ook heeft de implementatie impact op de financiering van de kosten van deze 

vergunningen en processen. In dit memo wordt uitsluitend aandacht besteed aan de impact van de 

Omgevingswet op de legesverordening en de onderliggende kosten. 

Voor de dienstverlening die de gemeente verricht in het kader van de Omgevingsvergunningen 

kunnen van oudsher leges worden geheven. Dit verandert onder de Omgevingswet (hierna Ow.) niet, 

maar door de wijziging in de aard en soort activiteiten in de Ow. en de Wet Kwaliteitsborging (hierna 

Wkb) kunnen er meer of minder leges geheven voor activiteiten.  

De gemeente West-Betuwe heeft de organisatie Involon onderzoek laten doen naar de impact van de 

Ow. en Wkb op de legesverordening en de impact op de leges en de kosten van deze activiteiten. 

Deze impact analyse en toelichting zij bijgevoegd als bijlage 1. Een belangrijke conclusie van Involon 

is dat er keuzes gemaakt moeten worden door de gemeente over de toe te passen werkwijze en hoe 

dit wordt verwerkt in de (financiering) van de leges. In het kort heeft Involon de volgende keuzes 

geformuleerd: 

- Is het de bedoeling om te streven naar een 100% kostendekkendheid op 

omgevingsvergunning niveau (titel 2), op verordeningsniveau (inclusief burgerzaken en 

dienstenrichtlijn) of behoeft hier niet naar gestreefd te worden. 

- Hoe wordt de intaketafel / Omgevingstafel ingericht en hoe worden de kosten hiervoor 

verwerkt in de kostenonderbouwing 

- Welke tarifering moet worden toegepast teneinde recht te doen aan de uitgangspunten van 

de Ow. en de Wkb. 

- Kiest de gemeente er vanaf 1 januari 2023 voor om milieuleges (leges voor milieubelastende 

activiteiten) te heffen. 

Algemeen 

• Vooropgesteld adviseren wij de te maken keuzes voldoende vast te leggen en te motiveren. 

Dit draagt bij aan de acceptatie van de leges en kan een inhoudelijke bijdrage vormen indien 

en voorzover er fiscaal juridische procedures worden gevoerd. 

• Tevens adviseren wij om de implementatie van de Omgevingswet nauwkeurig te monitoren 

en te evalueren. Daarbij zouden wij willen adviseren om de evaluatie reeds in het eerste 

kwartaal van implementatie van de Omgevingswet aan te vangen om tijdig bij te kunnen 

sturen waar noodzakelijk. 

 
1 Het is mogelijk dat de Eerste Kamer besluit tot algehele uitstel of uitstel van gedeelten van de Omgevingswet 
en/of Wet Kwaliteitsborging. 



• Ten slotte zal blijken uit deze analyse dat niet alle relevante informatie aanwezig zal zijn voor 

het opstellen van de begroting en zelfs pas bekend zal zijn in de herfst van 2022. Dit betekent 

dat de verordening leges op een laat moment nog aangepast zou worden teneinde recht te 

doen aan de verordening. 

Keuzes 

Bovenstaande vraagstukken leiden tot keuzes die gemaakt moeten worden alvorens deze keuzes 

financieel nader uit te werken. 

De conclusie van Involon is dat bij min of meer voortzetting van de werkzaamheden waarbij rekening 

wordt gehouden met de implementatie van de Ow. en de Wkb de kostendekking van de financiering 

van deze vergunningactiviteiten een sterke terugval kent. De kostendekkendheid van de leges op 

titel 2 niveau is thans 65 % en zal op een percentage van 39 % uitkomen. Dit betekent op basis van de 

huidige begroting een terugval van € 1.202.880 aan inkomsten. In deze analyse is nog niet verwerkt 

het traject van vooroverleg (intaketafel en Omgevingstafel) en de milieuleges. 

De terugval in inkomsten is met name een uitvloeisel van het volgende: 

- Een aantal activiteiten zullen vergunningsvrij worden, of worden omgezet in een melding 

waarvoor geen leges geheven kunnen worden, of mogen niet meer door de gemeente 

worden uitgevoerd (bouwtechnische keuring). Dit betekent niet dat ook de hiermee 

gepaarde kosten van de gemeente ook allemaal verdwijnen. Zo blijven de algemene kosten 

van registratie, volledigheid dossier etc. bestaan. 

- In vervolg op het eerste aandachtsstreepje is het niet meer mogelijk om uit de van oudsher 

voortvloeiende inkomsten van deze activiteiten te gebruiken voor de dekking van de kosten 

van andere diensten van de gemeente (voor de wegvallende werkzaamheden gold een 

kostendekkendheid van 62%) 

- Wijze van in rekening brengen van een tarief (thans is dit op basis van een percentage van de 

bouwkosten en de VNG gaat b.v. uit van een vast bedrag voor de ruimtelijke toets). 

- Stimulering om de inhoudelijke toets naar het vooroverleg bij de intake- en omgevingstafel 

te verschuiven om in het vergunningverleningsproces de termijnen onder de omgevingswet 

te kunnen behalen. 

 

Kostendekkendheid 

Uit wet- en regelgeving blijkt dat voor de activiteiten die in de legesverordening zijn opgenomen deze 

maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De kostendekkendheid wordt op grond van 

jurisprudentie getoetst op verordeningniveau en hoeft niet op productniveau of hoofdstuk niveau te 

worden getoetst. Dit betekent dat er zogenaamde kruissubsidiering plaats mag vinden. Enerzijds 

tussen producten (de overdekkening van sommige producten worden gebruikt ter dekking van de 

kosten van andere producten), maar ook tussen hoofdstukken (het hoofdstuk burgerzaken mag dus 

bijdragen aan de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen). Zolang er op verordening 

niveau er sprake is van maximaal 100% kostendekkendheid. 

Een belangrijke keuze die derhalve gemaakt moet worden is: 

a. Of er voor het jaar 2023 gestreefd wordt naar een kostendekkendheid van 100% op 

verordeningsniveau en of er kruissubsidiering op product en/of hoofdstuk niveau plaats mag 

vinden. 



b. Indien er niet gestreefd wordt naar een kostendekkendheid van 100% betekent dit dat een 

deel van de kosten gedragen moeten worden uit de algemene middelen. 

c. Bij het streven naar een kostendekkendheid van 100% op verordenings of hoofdstukniveau 

betekent dit dat: 

a. De meest ‘efficiente’ en veelomvattende heffingsmaatstaf moet worden 

geformuleerd voor de producten (met andere woorden welke heffingsmaatstaf doet 

het meest recht aan de verhouding inzet en opbrengst); 

b. De tarieven van (bepaalde) producten (burgerzaken, vergunningen en Europese 

dienstenrichtlijn) vermoedelijk meer zullen moeten stijgend dan in de afgelopen 

begrotingsjaren is nagestreefd (stijging tarieven met indexatie). 

c. Een combinatie van bovenstaande 

Te hanteren heffingsmaatstaven 

Een uitvloeisel van de kostendekkendheid en de mogelijkheid tot kruissubsidiering is de vaststelling 

van de heffingsmaatstaven. In de modelverordening die de VNG heeft geformuleerd, gaat de VNG uit 

voor de ruimtelijke toets uit van vaste bedragen per activiteit. Dit betekent dat zowelinwoners als 

projectontwikkelaars voor huizen of bedrijventerreinen eenzelfde bedrag betalen.  

Uit de financiële impactanalyse van Involon blijkt dat dit leidt tot een terugval van de inkomsten voor 

de leges van 70-90%. Afgewogen moet worden of deze terugval van de inkomsten acceptabel is voor 

de gemeente West-Betuwe of dat een alternatieve heffingsmaatstaf moet worden geïntroduceerd. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gezocht om niet een vast tarief in rekening te brengen voor de 

ruimtelijke toetst, maar een percentage van de bouwkosten.Uit onderzoek bij andere gemeenten 

blijkt dat veel gemeenten dit veelal ook overwegen. Dit heeft als voordeel dat er meer inkomsten 

worden ontvangen afhankelijk van de omvang van het project. Als nadeel heeft dit dat de VNG heeft 

geoordeeld dat dit mogelijk tot meer fiscaal juridische procedures kan leiden omdat de te heffen 

leges niet onbillijk of willekeurig mogen zijn. Dit nadeel of risico kan mogelijkerwijs worden 

ondervangen door de te maken keuzes hierin expliciet te omschrijven teneinde hierin een keuze te 

kunnen maken. 

Vooroverleg (Intaketafel en Omgevingstafel) 

In de nieuwe werkwijze zal de gemeente een wettelijke termijn van acht weken hebben om de 

vergunning af te ronden. Het vooroverleg (of de zogenoemde Intaketafel en/of Omgevingstafel) 

behoren niet tot de deze acht weken. Zodoende kan de gemeente het vooroverleg (of intaketafel 

en/of Omgevingstafel) ‘gebruiken’ om de inhoud zodanig voor te bereiden, dat de termijn van 8 

weken behaald kan worden wanneer dit leidt tot inhoudelijke beoordeling van de vergunning. Het 

vooroverleg is geen verplicht instrument dat de gemeente in kan zetten, maar geldt op vrijwillige 

basis. 

Het is derhalve een keuze aan de gemeente om het vooroverleg te stimuleren. Het voordeel van deze 

stimulans ligt grotendeels bij de gemeente. Zo zal als gevolg van het vooroverleg de termijn voor 

afhandeling van de vergunning makkelijker haalbaar zijn. Maar ook voor de inwoner heeft het 

vooroverleg voordeel. Immers door een (laagdrempelig) overleg met de gemeente weet de inwoner 

beter en sneller of de activiteit mogelijk is en is de uitkomst van een vergunningprocedure al minder 

ongewis. Het nadeel voor de gemeente is dat het vooroverleg op basis op vrijwilligheid geschiedt en 

niet afdwingbaar is. Dit leidt tot beperkende mogelijkheden van de inzet van het instrument. Zo is op 

dit moment de verwachting dat het instrument van vooroverleg alleen kan slagen wanneer daar een 

niet te hoog tarief tegenover staat en/of de leges voor het vooroverleg worden teruggegeven 

wanneer dit tot vergunningverlening heeft geleid. Het is aan de gemeente de keuze om dit 



instrument wel of niet toe te passen en te beargumenteren wat het meest rechtvaardige gebruik 

hiervan is. 

De kosten van het vooroverleg zullen toenemen. Waar voorheen met name de werkzaamheden 

werden verricht bij de inhoudelijke beoordeling (door ODR), zal een verschuiving plaatsvinden naar 

het vooroverleg. Omdat dit voorovereg (intaketafel en Omgevingstafe) een nieuw instrument is die 

niet geheel vergelijkbaar is met het huidige gehanteerde begrippen vooroverleg en principeoverleg. 

Daarom is een goede inschatting van de kosten hieromtrent noodzakelijk. Tevens dient een keuze 

gemaakt te worden welke kosten verhaald worden in het vooroverleg (en eventueel worden 

teruggegeven) en welke bij de inhoudelijke beoordeling, zodat hier geen kosten tussen wal en het 

schip vallen. 

De eerste beschikbare gegevens van de Gemeente West Betuwe over het thans gevoerde 

vooroverleg zouden weergeven dat de huidige tarieven zoals gehanteerd in tarieventabel behorende 

bij de legesverordening als leidraad kunnen dienen.  

Milieubelastende activiteiten 

In de Ow. wordt ook vastgelegd dat er milieuleges geheven kunnen worden. De belangrijkste keuze is 

derhalve of de gemeente West-Betuwe leges op milieubelastende activiteiten in zijn algemeenheid 

of voor verschillende sectoren wil invoeren of in zijn geheel niet. 

Dit leidt tot een lastenverzwaring van de inwoners (inrichtingen) in de gemeente West-Betuwe. 

Indien de gemeente beslist deze niet te hebben, leidt dit tot een verdere verlaging van de 

kostendekkendheid van de leges en dienen de werkzaamheden hieromtrent bekostigd te worden uit 

de algemene middelen. 

Andere belangrijke aandachtspunten bij de te maken keuzes hieromtrent is dat dat er thans weinig 

kennis is bij de gemeente en de ODR en de rest in het land over de aard, omvang en soort van de 

kosten en de hiermee gepaarde leges. Dit leidt ertoe dat de te maken keuzes hieromtrent gepaard 

zouden kunnen gaan met aannames en dit heeft tot het gevolg dat dit tot een toename van fiscaal 

juridische procedures kan leiden met onverbindendheid van de verordening tot gevolg. De ODR heeft 

aangegeven in de herfst van 2022 hier nadere gegevens over aan te kunnen leveren. Dit kan impact 

hebben op de vast te stellen begroting en kan tot late aanpassingen in de verordening leiden. 

Ten slotte is een aandachtspunt dat de milieubelastende actviteiten niet als een ‘concurrerend 

instrument in de omgeving’ kan of moet worden gebruikt. Daarom is het advies om de omvang en 

hoogte van de tarieven van de milieubelastende activiteiten af te stemmen met omliggende 

gemeenten, of ten minste rekenschap te geven van de overwegingen van de omliggende gemeenten. 

Voor dit onderwerp wordt een ambtelijk overleg ingepland met de gemeente Tiel en Culemborg. 


