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Geacht college, 
 
Harderwijk heeft zich tot doel gesteld om in 2031 de CO2-uitstoot met 45% te verminderen ten opzichte 
van 2010. Op dit moment wordt de nieuwe duurzaamheidsvisie uitgewerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat 
voor de transitie waar Harderwijk (en Nederland) voor staat het onder meer nodig is om:  

• bestaande woningen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen;  

• woningen/woonwijken aan te sluiten op een alternatief voor aardgas;  
• duurzame energieopwekking met een relatief groot ruimtebeslag (zoals zonneparken, windtur-

bines en aardwarmte) in het landschap in te passen;  

• netwerken geschikt te maken voor decentrale opwekking;  

• nieuwe ondergrondse infrastructuur aan te leggen.  

In veel gevallen is voor het verrichten van deze duurzaamheidsmaatregelen een omgevingsvergunning 
nodig (bouwactiviteit, aanlegactiviteit, activiteit afwijking van het bestemmingsplan). Harderwijk heft 
net als andere gemeenten leges voor het behandelen van deze vergunningaanvragen.  

In Enschede is in 2016 gestart met het vergroenen van de leges. Voor vergunningen met duurzaam-
heidsmaatregelen werden geen leges in rekening gebracht. Inmiddels is ook in bijvoorbeeld Oldenzaal, 
Heerenveen en Den Haag ervaring opgedaan.  

De ChristenUnie-fractie vindt “groene leges” een instrument dat ingezet kan worden om de energie-
transitie en verduurzaming te stimuleren en faciliteren. 

De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen: 
1. Bent u bekend met het concept “groene leges”? 

a. Zo ja, wat vindt u van de ervaringen die in verschillende gemeentes zijn opgedaan? 
b. Zo nee, bent u bereid om u te informeren over de ervaringen met groene leges in ver-

schillende gemeentes? 
2. Kunt u een inschatting geven van het bedrag aan geheven leges dat in 2018 betrekking had op 

duurzaamheidsmaatregelen? 
a. Wilt u daarbij een onderverdeling maken van vergunningaanvragen van particulieren, 

projectontwikkelaars, bedrijven of maatschappelijke organisaties? 
3. Bent u bereid om te onderzoeken of in Harderwijk een pilot gehouden kan worden met groene 

leges? 
a. Zo nee, waarom (nog) niet? 
b. Zo ja, kunt u aangeven wanneer u ons daarover kunt informeren? 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie 
 
 
 
Marcel Heldoorn, raadslid 


