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Bij de tarieven betreffende het verstrekken van een omgevingsvergunning en daaraan gerelateerde 

dienstverlening wordt gestreefd naar kostendekkende leges.  In het raadsvoorstel wordt het legesbedrag 

per m2 (de berekeningsgrondslag voor de meeste aanvragen omgevingsvergunning) met 5 % verlaagd. 

Om dit te kunnen financieren wordt teruggevallen op de egalisatiereserve.  

Als de legesgrondslag per m2 te hoog is, kan deze inderdaad met 5 % verlaagd worden om niet meer dan 

100 % kostendekkend te zijn. 

 

1. Waarom moet dan een beroep gedaan worden op de egalisatiereserve om dit te 
financieren? 

De kostendekking van leges onder ‘titel2’ (vooral omgevingswetvergunningen) is met de voorgestelde 

verlaging 64 %. 

Om een verlaging van de tarieven te realiseren wordt van de situatie uitgegaan dat een deel van deze 

baten worden ‘gefinancierd’ door een beroep te doen op de egalisatiereserve. Het gaat in feite om het 

‘afdekken’ van het verschil tussen de normale realisatie zonder een beroep te doen op de 

egalisatiereserve en de situatie (in het voorliggende geval) waar wel een beroep op de egalisatiereserve 

wordt gedaan.  

 

2. Waarom wordt dan gekozen voor een verlaging van de legesgrondslag? 

Eind 2015 is voor het eerst een plafond voor leges in verband met een omgevingsvergunning ingesteld. Dit 

plafond ligt nu bij € 200.000. In het raadsvoorstel wordt zonder nadere toelichting het plafondbedrag (het 

maximaal verschuldigde legesbedrag) van € 200.000 naar € 150.000 verlaagd.  

Vanuit juridisch oogpunt is gekozen om het legesplafond te verlagen, omdat de kostendekkendheid over 

de integrale legesverordening dient te worden beoordeeld. Tegelijkertijd wordt hiermee bewerkstelligd dat 

de te verrichten werkzaamheden steeds meer in lijn komen te liggen met hetgeen dient te worden betaald 

(het desbetreffende legesbedrag) 



 

 

 

 

3. Hoe is de keuze voor dit plafondbedrag onderbouwd? 

Het plafondbedrag wordt onderbouwd door uit te gaan van het gegeven dat een grote bouwaanvraag 

wordt ingediend en de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan. Nu het vaak gaat om repeterende 

bouw is het verklaarbaar dat het legesplafond wordt verlaagd ten opzichte van de situatie in het 

huidige belastingjaar (2016). Jaarlijkse validatie van dit gegeven en de desbetreffende inzet is 

noodzakelijk zodat het (gehanteerde) legesplafond kan worden getoetst in de praktijk. Het gaat hierbij 

wel om de situatie van de gemeente Leiderdorp. Het staat dan ook los van de keuze die andere 

gemeenten hebben gemaakt.  

 

4. Waarom is deze verlaging van het plafond nodig?  

Het verlagen van het legesplafond is enerzijds vanuit de juridische ontwikkelingen (rechtspraak) en 

anderzijds vanwege de integrale verlaging van de legestarieven ter zake van de aanvraag 

omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 

 

5. Welke gevolgen kan deze plafondverlaging hebben voor de gemeentelijke 
financiën gezien de talrijke grote bouwprojecten die de komende jaren in 
Leiderdorp op stapel staan? Hiertoe behoren:  

 Woningbouw ROC locatie 178 woningen 

 Woningbouw Brittenburg ca. 52 woningen 

 De bouw van de supermarkt en ca. 25 woningen Amaliaplein? 

 Woningbouw Driemasterlocatie ca. 95 woningen 

 Leidse Ring Noord 

 Ikea vestiging Leiderdorp 

Mochten één of meerdere aanvragen worden ingediend voor de bovenstaande projecten dan is het 

maximumbedrag wat bij de aanvrager in rekening kan worden gebracht € 150.000,-. In veel gevallen 

zal een project worden ‘opgeknipt’ in meerdere aanvragen. In dat geval mag voor iedere aanvraag niet 

meer dan € 150.000,- in rekening worden gebracht.  

 

6. Waarom wordt niet uitgegaan van een percentage van de totale projectkosten of 
de bouwsom, zoals andere gemeenten dat doen? 

Hiertoe heeft de raad in 2005/2006 besloten op basis van een uitgebreid advies. Hoofdreden is dat 

de bij een aanvraag opgegeven aantal m2 GO voor 99,9% accuraat zijn en over de opgegeven 

bouwkosten kan veel discussie bestaan. We zijn zeker niet de enige gemeente die deze maatstaf 

hanteren maar de meerderheid van de gemeenten gebruiken idd een percentage van de 

bouwkosten.  De keuze is onder meer gemaakt vanuit de basisregistratieve gedachte, immers ook 

voor de BAG dient de inmeting te gebeuren op basis van de NEN norm 2580. In den lande hebben 

meerdere gemeenten deze keuze gemaakt en die vrijheid komt een gemeente ook toe.   

 

 



 

 

 

7. Hanteren gemeenten als Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Katwijk en Alphen 
eveneens een plafond voor leges omgevingsvergunning? 
In eerste instantie  
Leiden  geen legesplafond van toepassing, maar het maximumbedrag kan wel de € 815.000,- 

overschrijden bij een project van € 44.000.000. 

Oegstgeest geen legesplafond van toepassing. Bij een bouwsom van  

€ 2.000.000 is het legesbedrag € 51.200,-. 

Voorschoten geen legesplafond van toepassing. Bij een bouwsom van  

€ 2.000.000 is het legesbedrag € 44.393,20,-. 

 

KatwijkLegesplafond betreft € 201.800,- 

Alphen aan den Rijn € 487.247,00 

 

8. Zo ja, welke bedragen zijn in deze gemeenten als plafondbedrag gekozen? 
Zie vraag 7.  

 

9. Voor welke bouwprojecten in Leiderdorp zijn de afgelopen jaren leges 
omgevingsvergunning betaald in de buurt of boven de 150.000 Euro? 
1 project te weten, de bouw van 24 woningen bij de plantage. 

 

10. Welke kosten voor het verstrekken van een omgevingsvergunning heeft de 
gemeente in rekening gebracht voor de afgifte bouwvergunning 1e fase Ikea 
(inmiddels verlopen)? 

 € 222.609,18. 

 

11. Welke feitelijk kosten verwacht de gemeente te moeten maken voor elk van de 
bovengenoemde projecten? 
Het gaat om de inzet van de bouwplantoetser, RO medewerker en andere interne adviseurs, inzet 

van de brandweer, (externe) inzet van de constructeur en toezicht gedurende de bouw tot en met 

gereedmelding. Deze kosten mogen worden toebedeeld in het kader van de leges.  

 

 
 


