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Geachte heer Visser, 

Op 14 januari 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Leges bouw 
hekken beveiliging achterpaden. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Kent u het bericht "Haarlem vraagt lukraak leges " ? 

Antwoord: 
Ja, het college kent dit bericht. 

2. Herinnert u zich de antwoorden op de artikel 38 vragen van het lid van 
Rijssenbeek van 15 april 2014 inzake leges (Prof. Kouwerstraat) welke u op 27 mei 
2014 naar de raad heeft gestuurd (uw kenmerk: 2014/164380)? 

Antwoord: 
Ja, het college herinnert zich de vragen en de antwoorden. 

3. Kunt u verklaren waarom het driekwart jaar sinds het indienen van het bezwaar 
heeft geduurd voordat u heeft gereageerd op de bezwaren van de betreffende 
bewoners terwijl de raadsvragen wel binnen een paar weken zijn beantwoord. 

Antwoord: 
Ja, dat kunnen wij in algemene zin verklaren. Het college en de gemeenteraad 
hebben afgesproken en ook vastgelegd in het Reglement van Orde, dat raadsvragen 
op grond van artikel 38 binnen dertig dagen worden beantwoord door het college 
van burgemeester en wethouders. De beslistermijn voor bezwaren tegen belastingen 
is geregeld in artikel 236, tweede lid, van de Gemeentewet. Deze bezwaren worden 
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behandeld door Cocensus. Op basis van dit artikel kan de beslistermijn oplopen tot 
(bijna) een jaar en nog eens met zes weken worden verdaagd. Het is daardoor goed 
mogelijk dat de behandeling van een bezwaarschrift (beduidend) langer duurt dan 
de beantwoording van raadsvragen ex artikel 38 RvO. 

4. Wat is de grond dat u het bezwaar hebt afgewezen ? 

Antwoord: 
Ter voorkoming van misverstanden merken wij eerst het volgende op. Het 
vaststellen van de Legesverordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

De heffing en invordering van de leges vindt vervolgens plaats door (of in mandaat 
namens) de heffingsambtenaar (Cocensus). Deze bevoegdheid is wettelijk 
geattribueerd, zodat de heffingsambtenaar niet namens het college of de 
gemeenteraad handelt, maar een eigen bevoegdheid heeft. Zowel het opleggen van 
de legesaanslag als het beslissen op ingediende bezwaarschriften, wordt dan ook 
gedaan door (of namens) de heffingsambtenaar en niet namens het college. 

De heffingsambtenaar heeft het bezwaar afgewezen, omdat de aanslag 
overeenkomstig de Legesverordening is opgelegd en daarmee dus rechtmatig is. 

5. Klopt het dat de betreffende burger(s) geen reactie hebben gekregen op een brief 
verstuurd aan de burgemeester ? 

Antwoord: 
Dat klopt ten dele. Zoals bij het antwoord op vraag 4 is aangegeven, is de 
heffingsambtenaar het bevoegd gezag. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) is elk bestuursorgaan verplicht om brieven door te sturen naar 
het juiste bevoegd gezag. Wij waren daarom gehouden de brief door te sturen naar 
Cocensus, omdat dat op dat moment het postadres was voor de heffingsambtenaar. 
Volgens de Awb had de briefschrijver echter over de doorzending moeten worden 
geïnformeerd. Dat is ten onrechte niet gebeurd, waardoor de briefschrijver de 
indruk heeft gekregen dat er niets met zijn brief is gebeurd. Hiervoor heeft de 
gemeente bij monde van de burgemeester excuses aangeboden. 

De inhoudelijke beantwoording van de brief heeft middels de beslissing op het 
bezwaarschrift plaatsgevonden. 

6. Klopt het dat ook het college verbaasd is over de hoogte van de leges (635 euro) 
voor het bouwen van een hek met bouwkosten van circa 1200 euro? Deelt u de 
mening dat dit legesbedrag in geen verhouding staat tot bijvoorbeeld de leges die 
worden gevraagd voor een dakkapel van circa 5000 euro ? 

Antwoord: 
Het college is op zichzelf niet verbaasd over de hoogte van de leges in relatie tot de 
bouwkosten van het bouwwerk. Het uitgangspunt is dat de kosten die de gemeente 
maakt voor de behandeling van aanvragen om omgevingsvergunning, in rekening 
worden gebracht bij de aanvrager. 
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Voor de activiteit bouwen heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om een koppeling 
te leggen met de hoogte van de bouwsom. Tussen de hoogte van de bouwkosten en 
de hoogte van de bouwleges bestaat daarom ook een verband. 

Voor de activiteit afwijking van het bestemmingsplan is geen relatie gelegd met de 
hoogte van de bouwkosten, maar met de procedure die moet worden gevolgd. Voor 
de meest eenvoudige procedure geldt een tarief van € 236,00, voor de zogenaamde 
"kruimelgevallen" geldt een tarief van € 517,00 en voor de zware procedures (de 
Wabo-projectbesluiten) geldt een tarief van € 7956,00 (prijspeil 2015). 

Daarmee is een koppeling gelegd tussen de (gemiddelde uren) die de gemeente aan 
een bepaalde procedure besteedt en de leges die voor de procedure in rekening 
worden gebracht. Bij de uren die hierbij in rekening worden gebracht, kunt u onder 
andere denken aan kosten voor administratie, publicatie, interne advisering (zoals 
stedenbouwkundige adviezen) en eventueel de behandeling van zienswijzen. 

Wanneer voor een klein bouwwerk een procedure voor een afwijking van het 
bestemmingsplan moet worden gevolgd, heeft deze systematiek tot gevolg dat de 
totale leges in relatie tot de bouwkosten hoog zijn. 

Als voor een dakkapel van 5000 euro een procedure voor een afwijking van het 
bestemmingsplan moet worden gevolgd, zal de leges eveneens zijn opgebouwd uit 
een bouwdeel (dat is gerelateerd aan de hoogte van de bouwkosten) en een deel 
voor afwijken van het bestemmingsplan (dat niet is gerelateerd aan de hoogte van 
de bouwkosten). 

7. Hoeveel uren is door ambtenaren besteed aan het verlenen van de betreffende 
vergunning? Kunt u op basis hiervan onderbouwen dat de betreffende leges voldoen 
aan de wettelijke eis dat de hoogte van de leges in overeenstemming moet zijn met 
de hoeveelheid tijd die ambtenaren eraan hebben besteed ? 

Antwoord: 
Er worden op jaarbasis duizenden aanvragen ingediend bij ons college om een 
omgevingsvergunning. Er wordt niet per aanvraag geregistreerd hoeveel tijd hieraan 
wordt besteed. In de begroting is een aparte paragraaf opgenomen waarin de 
berekening van de aan de WABO-vergunningverlening toerekenbare kosten (uren x 
tarief) wordt weergegeven en vergeleken met de geraamde opbrengsten bij het 
geldende legestarief. Daaruit blijkt dat de kostendekkendheid de 100 % niet 
overschrijdt (zie bladzijde 255 van de Programmabegroting 2014-2018). 

8. Deelt u de mening dat het probleem van de hoge leges voornamelijk wordt 
veroorzaakt door het feit dat er in dit geval sprake is van een afwijking van het 
bestemmingsplan zodat er niet alleen leges zijn verschuldigd voor de activiteit 
bouwen (136 euro, prijspeil 2014), maar ook voor de activiteit afwijking van het 
bestemmingsplan (499,08 euro, prijspeil 2014)? 
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Antwoord: 
In dit concrete geval vormen de legeskosten voor het afwijken van het 
bestemmingsplan inderdaad het grootste gedeelte van de legeskosten. 

Wij begrijpen overigens dat de individuele belastingplichtige de hoogte van de 
leges als een probleem ervaart. Voor de behandeling van aanvragen worden echter 
kosten gemaakt. Als de aanvrager van de dienst deze kosten niet of niet volledig 
betaalt, zullen de kosten op andere wijze in rekening moeten worden gebracht. 
Daarbij zuilen deze al snel ten laste van de algemene middelen worden gebracht, 
waardoor alle belastingbetalers hieraan meebetalen. De collectieve belastingbetaler 
ervaart de hoogte van de leges daarom mogelijk minder als een probleem. 

9. Is het mogelijk door een aanpassing in de legesverordening om het legesbedrag 
voor de activiteit afwijking van het bestemmingsplan mede afhankelijk te maken van 
de bouwkosten ? Zo ja, bent u daartoe bereid ? 

Antwoord: 
De Legesverordening moet voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Zolang de 
Legesverordening binnen deze grenzen blijft, heeft de gemeenteraad vrijheid bij het 
invullen van de legestarieven. Op basis van de huidige stand van zaken, is het 
waarschijnlijk mogelijk om deze koppeling te maken. 

Dat betekent wel dat het systeem van kruissubsidiëring binnen de Legesverordening 
nog verder wordt versterkt. In het verleden is vanuit de gemeenteraad het signaal 
gekomen dat er juist twijfels bestaan bij het systeem van kruissubsidiëring, zodat er 
op dit moment ambtelijk wordt gekeken of de kruissubsidiëring binnen de 
bouwleges kan worden afgeschaft en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten 
zullen naar verwachting in het voorjaar van 2015 bekend zijn en naar u worden 
toegestuurd. Omdat de Legesverordening voor het jaar 2015 al is vastgesteld, 
adviseren wij de gemeenteraad om met de beraadslaging over dit onderwerp te 
wachten totdat deze gegevens beschikbaar zijn. 

10. Deelt u de mening dat het ook mogelijk is een facetbestemmingsplan voor de 
hele stad op te stellen waarin de bouw van hekken ter beveiliging van achterpaden 
wordt toegestaan waardoor er voor deze specifieke activiteit geen sprake meer is 
van afwijking van het bestemmingsplan en er dus alleen nog leges verschuldigd zijn 
voor de activiteit bouwen (138 euro, prijspeil 2015)? Zo ja, bent u bereid een 
dergelijk facetbestemmingsplan met spoed op te stellen? 

Antwoord: 
Wij delen uw mening dat de gemeenteraad kan besluiten om een dergelijk 
bestemmingsplan vast te stellen. 

Wel plaatst het college hierbij een aantal kanttekeningen. Het is niet mogelijk om in 
één keer voor de gehele gemeente hekwerken bij achterpaden zonder meer toe te 
staan. Er zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de achterpaden waar dit 
wel en waar dit niet mogelijk is. Sommige achterpaden vormen toegangswegen in 
de zin van het Bouwbesluit voor de hulpdiensten en mogen dus niet zomaar 
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afgesloten worden. Andere achterpaden kunnen in beschermd stadsgebied of andere 
gebieden met een bijzondere waarde liggen en weer andere achterpaden kunnen 
grenzen aan monumenten. Aan het voorbereiden en opstellen van een dergelijk 
facetbestemmingsplan zijn daarom hoge kosten verbonden. Ter vergelijking: voor 
het opstellen van een bestemmingsplan voor één perceel is in de Legesverordening 
een bedrag van 10.000 euro opgenomen. 

Daar komt bij dat de gemeente beperkte capaciteit beschikbaar heeft voor het 
opstellen van bestemmingsplannen en dat het meerjarenplan-bestemmingsplannen 
in relatie tot de beschikbare capaciteit geen ruimte laat voor een dergelijk 
facetbestemmingsplan. Als een facetbestemmingsplan wordt opgesteld, zal dus een 
ander bestemmingsplan op moeten schuiven (met alle mogelijke consequenties van 
dien) of zal extern capaciteit moeten worden ingehuurd (waardoor de kosten nog 
hoger zullen worden). 

/ / . Indien u de suggesties in vraag 9 en 10 niet als mogelijke oplossingen voor dit 
probleem ziet, zijn er dan volgens u nog andere oplossingen mogelijk om te komen 
tot lagere leges in dit soort gevallen ? 

Antwoord: 
In de afgelopen jaren is ingezet op efficiënter werken, waarmee de kosten al zoveel 
mogelijk zijn teruggebracht. Dit heeft echter een grens. 

Als de leges worden verlaagd, zullen andere leges moeten worden verhoogd of zal 
er geld uit de algemene middelen beschikbaar moeten worden gesteld. In dat geval 
zal op een andere post moeten worden bezuinigd of zullen algemene belastingen 
moeten worden verhoogd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

mr. B.B. Schneiders J. Scholten 


