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Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2020 zoals deze als bijlage is 
bijgevoegd

Samenvatting van het voorstel
Op 13 november 2018 heeft uw raad een motie aangenomen over het invoeren van ‘groene leges’. In het 
bestuurlijk overleg van de Noordoost Twentse gemeenten is daarop de wens uitgesproken om ten aanzien 
van de groene leges in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen eenzelfde systematiek in te voeren. Dit 
heeft geresulteerd in de ‘Notitie Groene Leges Noordoost Twente’ waarmee uw raad op 28 januari 2020 
heeft ingestemd. In de legesverordening wordt daarom een teruggaafregeling voor specifieke 
duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.

Aanleiding voor het voorstel
De op 13 november 2018 unaniem door uw raad aangenomen motie waarin uw raad uitspreekt het 
essentieel te vinden dat de mogelijkheid van invoering van de groene leges concreet in beeld wordt gebracht 
en in een raadsvoorstel wordt vervat.

Beoogd resultaat van het voorstel
Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen door het invoeren van een teruggaafregeling voor de leges 
die betrekking hebben op het realiseren van specifieke duurzaamheidsmaatregelen.

Argumentatie
De ‘Verordening tot eerste wijzing van de Legesverordening 2020’ is het eindresultaat van de opdracht die 
de raad in de motie van 13 december 2018 aan het college heeft gegeven om de mogelijkheid van invoering 
van groene leges in beeld te brengen en dit in een raadsvoorstel te vervatten.
In het kader van de samenwerking tussen de Noordoost Twentse (NOT) gemeenten is besloten om binnen 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ten aanzien van de groene leges dezelfde systematiek in te 
voeren. Dat heeft geresulteerd in de ‘Notitie Groene Leges Noordoost Twente’ waarin wordt voorgesteld om 
in de legesverordening een teruggaafregeling voor het realiseren van specifieke duurzaamheidsmaatregelen 
op te nemen. Op 28 januari 2020 heeft de raad ingestemd met de in de notitie voorgestelde 
teruggaafregeling voor de leges die verband houden met het realiseren van de in de teruggaafbepaling 
opgenomen duurzaamheidsmaatregelen.
Deze teruggaafregeling is vastgelegd in de door uw raad vast te stellen 'Verordening tot eerste wijziging van 
de Legesverordening 2020' en werkt terug tot en met 1 januari 2020. In dit geval is terugwerkende kracht 
juridisch toegestaan omdat er sprake is van een begunstigende maatregel die wordt in gevoerd in de vorm 
van een uitbreiding van de bestaande teruggaaf regeling voor leges. Een legesverhoging met terugwerkende 
kracht is juridisch dan ook niet toegestaan.
Om de teruggaafregeling in werking te laten treden dient deze in de Legesverordening 2020 te worden 
opgenomen. Daartoe zal uw raad eerst de ‘Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2020’ 
moeten vaststellen conform het bij het raadsvoorstel als bijlage bijgevoegd concept besluit.
Het invoeren van de teruggaafregeling zou er toe kunnen leiden dat er niet langer sprake is van 
kostendekkende leges. Een evaluatie in september 2020 zal daar meer inzicht in moeten geven. In dit 
verband is er voor gekozen dat de teruggaaf bepalingen uitsluitend van toepassing zijn op aanvragen voor 
omgevingsvergunningen die in de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 worden 
ingediend. 

Externe communicatie
De wijziging op legesverordeningen wordt na vaststelling door uw raad bekend gemaakt in het elektronisch 
uitgegeven gemeenteblad van Dinkelland.
De integrale versie van de gewijzigde verordeningen worden daarnaast op www.overheid.nl geplaatst.



Financiele paragraaf
De financiële gevolgen van de teruggaafregeling zijn niet goed in te schatten. De gemeentewet schrijft voor 
dat bij de legesheffing de baten de lasten niet mogen overschrijden. De leges mogen daarom ten hoogste 
kostendekkend zijn. De extra teruggaaf zal wel het niveau van kostendekkendheid aantasten. De financiële 
gevolgen van de teruggaaf van groene leges zullen daarom worden vergoed uit de post ‘Ambitie 
duurzaamheid’. 

Uitvoering
Nadat de eerste wijziging op de legesverordening 2020 in werking is getreden kan bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning de aanvrager gelijktijdig een verzoek indienen om legesteruggaaf voor het deel van 
de activiteiten die vallen onder teruggaafregeling.
Het verzoek om teruggaaf wordt via WABO intern doorgegeven aan de invorderingsambtenaar en de 
heffingsambtenaar. De invorderingsambtenaar verleend daarop middels officieel besluit uitstel van betaling 
voor het deel van het legesbedrag dat betrekking heeft op de duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee betaalt 
de aanvrager van de omgevingsvergunning feitelijk alleen de leges voor de activiteiten die niet onder de 
duurzaamheidsmaatregelen van de teruggaafregeling vallen.
Indien na het gereedkomen van de vergunde activiteiten blijkt dat de duurzaamheidsmaatregelen conform de 
gestelde voorwaarden zijn uitgevoerd volgt wederom een officieel besluit in de vorm van een 
teruggaafbeschikking van de heffingsambtenaar. Daarin wordt de aanvrager medegedeeld dat voldaan is 
aan de voorwaarden van de teruggaafregeling en dat het verzoek om teruggaaf gehonoreerd wordt. De 
oorspronkelijke legesaanslag wordt daarbij verminderd met het bedrag van de teruggaaf. Voor dit bedrag is 
reeds uitstel van betaling verleend zodat van de invorderingsambtenaar het bericht kan volgen dat verdere 
betalingsverplichtingen vanwege het besluit van de heffingsambtenaar zijn vervallen.
Mocht na gereedmelding blijken dat de aanvrager zich bij de uitvoering van de vergunde activiteiten niet aan 
de voorwaarden heeft gehouden, dan bestaat geen recht op teruggaaf. In dat geval deelt de 
heffingsambtenaar mee dat niet voldaan is aan de voorwaarden van de teruggaafregeling en dat op grond 
daarvan het verzoek om teruggaaf wordt afgewezen. Tevens volgt een bericht van de invorderingsambtenaar 
dat het uitstel van betaling als gevolg van het besluit van de heffingsambtenaar is beëindigd en dat de 
aanvrager het bedrag waarvoor uitstel is verleend alsnog dient te betalen.  

Evaluatie
In september 2021 zal een evaluatie meer inzicht moeten geven in de kosten die de teruggaafregeling met 
zich meebrengt. De evaluatie zal plaatsvinden door alle bij de uitvoering van de teruggaafregeling betrokken 
teams. Op grond van de aldus verkregen resultaten zal uw raad een besluit nemen over het al dan niet 
definitief maken van de tijdelijke regeling.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
de Verordeningen tot eerste wijziging van de legesverordening 2020 zijn zo veel mogelijk geharmoniseerd.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 22 september 2020
Nummer: 10. B 
Onderwerp: Vaststelling van de verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Dinkelland 2020

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 juli 2020, nr. 10. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 8 september 2020;

gelet op de artikel 216 en 229 Gemeentewet,

besluit 
Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2020 zoals deze als bijlage is 
bijgevoegd

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


