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Verzenddatum :
Gevolgen uitspraak Hoge Raad voor bouwleges

06 MRT 2018

Geachte leden van de raad,
In november 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de reikwijdte van de
legessanctie bij oude bestemmingsplannen. De legessanctie is een verbod op het heffen van leges voor
diensten die verband houden met een bestemmingsplan van 10 jaar of ouder. In deze brief geven wij
eerst een toelichting op de legessanctie. Vervolgens geven wij een toelichting op de uitspraak en
informeren wij u over de gevolgen van de uitspraak voor het heffen van leges voor
omgevingsvergunningen.
Legessanctie
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat bestemmingsplannen binnen een periode van tien
jaar telkens opnieuw moeten worden vastgesteld. Als niet is voldaan aan deze actualiseringsplicht dan
vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten (leges) ter zake van diensten die verband houden
met het bestemmingsplan. Dit zijn bijvoorbeeld de leges voor de behandeling van aanvragen voor
bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en aanleg. De actualiseringsplicht en de legessanctie zijn
sinds 1 juli 2013 van kracht.
De verplichting om bestemmingsplannen elke tien jaar te herzien wordt in de loop van dit jaar afgeschaft
voor bestemmingsplannen die digitaal raadpleegbaar zijn. Dit volgt uit de wet "Afschaffing
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen" die op 1 februari 2018 is
aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de Eerste Kamer het voorstel in behandeling
genomen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat
en Omgeving (IWO) vindt plaats op 6 maart 2018. Naar verwachting wordt het voorstel nog voor de
zomer in stemming worden gebracht. Zodra de actualiseringsplicht is vervallen, vervalt ook de
legessanctie. Voor alle bestemmingsplannen die digitaal raadpleegbaar zijn kunnen de leges dan weer
geheven worden.
Uitspraak Hoge Raad
Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de reikwijdte van de legessanctie.
De uitspraak had betrekking op leges voor een aanvraag voor het afwijken van een bestemmingsplan,
maar de overwegingen van de Hoge Raad hebben ook gevolgen voor de leges van bouwaanvragen.
Het belangrijkste oordeel van de Hoge Raad houdt in dat het in behandeling nemen van een aanvraag om
omgevingsvergunning aangemerkt moet worden als één dienst die verband houdt met het
bestemmingsplan. De omstandigheid dat het gemeentebestuur in het kader van de verdere behandeling
van de aanvraag werkzaamheden van verschillende aard moet verrichten en verschillende
toetsingskaders moet hanteren, in het kader van de legesheffing acht de Hoge Raad niet van belang.
De behandeling van aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan en aanleg bestaat volledig uit
werkzaamheden die samenhangen met het bestemmingsplan. Om deze reden worden de leges voor deze

diensten sinds 1 juli 2013 niet meer geheven indien het bestemmingsplan waar de activiteit betrekking
op heeft 10 jaar of ouder is. Tot zover heeft de uitspraak geen gevolgen voor onze legesheffing.
Omdat de behandeling van bouwaanvragen slechts voor een deel bestaat uit werkzaamheden die verband
houden met het bestemmingsplan, hebben vele gemeenten er voor gekozen om het tarief van de
bouwleges te splitsen. In de gemeentelijke tarieventabel is sinds 2014 bepaald dat dan een korting op
het tarief van toepassing is voor de behandeling van bouwaanvragen binnen een gebied waar het
bestemmingsplan 10 jaar of ouder is. De korting heeft betrekking op de werkzaamheden die als gevolg
van de legessanctie niet meer in het tarief verrekend mogen worden. Op deze wijze is bereikt dat de
leges voor werkzaamheden die geen verband houden met het (niet tijdig geactualiseerde)
bestemmingsplan wel geheven konden worden.
De werkzaamheden die in het algemeen in de bouwleges verrekend mogen worden en die geen verband
houden met het bestemmingsplan zijn: de toetsing aan welstand, Bouwbesluit en bouwverordening, en
het bouwtoezicht. Naar onze opvatting is het gerechtvaardigd om deze werkzaamheden ook in het tarief
te verrekenen bij bouwplannen waarop de legessanctie van toepassing is. De legessanctie ziet immers op
diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Uit de overwegingen van de Hoge Raad kan
echter worden afgeleid dat de hierboven omschreven splitsing (korting) van de bouwleges niet
toegestaan is.
Wij hebben de VNG om een standpunt en advies gevraagd. De VNG heeft aangegeven het niet eens te
zijn met de uitspraak, maar ook de VNG komt tot dezelfde conclusie dat uit de overwegingen van de
Hoge Raad volgt dat de legessanctie óók ziet op de toetsing aan de bouwverordening, het Bouwbesluit en
(voor zover aanwezig) de redelijke eisen van welstand. Hiermee is het niet langer mogelijk om bouwleges
en welstandsleges te heffen voor bouwplannen waarop de legessanctie van toepassing is.

Actuele bestemmingsplannen
Voor het overgrote deel van het grondgebied van de gemeente Coevorden geldt dat er een actueel
bestemmingsplan geldt en dat de legessanctie daar niet van toepassing is. Voor bouwplannen in dat
gebied kunnen de bouwleges dus volledig geheven worden. Voor meerdere kernen (of delen daarvan)
geldt echter dat het bestemmingsplan niet voldoende actueel is. In een bijlage bij deze brief is
aangegeven op welke bestemmingsplannen de legessanctie van toepassing is. Na vaststelling van het
bestemmingsplan voor de kernen dat in voorbereiding is zullen al deze kernen weer een actueel
bestemmingsplan hebben. Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure nog minstens 9 maanden
zal duren. Zoals het nu lijkt is er weinig ruimte om de bestemmingsplanprocedure te versnellen, tenzij de
onderdelen die betrekking hebben op de woonvisie uit het bestemmingsplan voor de kernen verwijderd
worden en deze een separate procedure gaan volgen. Uit oogpunt van leesbaarheid en uniformiteit is dit
niet wenselijk.
Het is hoe dan ook niet haalbaar om de bestemmingsplanprocedure zodanig te versnellen dat de
bestemmingsplannen van de betrokken kernen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
wetswijziging zijn geactualiseerd. Totdat de actualiseringsplicht is afgeschaft moet dus rekening
gehouden worden met het missen van legesopbrengsten.

Gevolgen uitspraak
Op 20 februari 2018 hebben wij besloten om geen leges meer te heffen voor de behandeling van
bouwaanvragen binnen een gebied waar het bestemmingsplan 10 jaar of ouder is. Ook de welstandsleges
worden voor deze aanvragen niet meer geheven. Wanneer tijdig bezwaar is/wordt gemaakt tegen reeds
verzonden aanslagen zullen wij de aanslag in de beslissing op bezwaar herroepen als de legessanctie van
toepassing was. Aanslagen waartegen geen bezwaar/beroep meer open staat worden niet ambtshalve
verminderd.
Door de bouw- en welstandsleges niet meer te heffen zal er voor 2018 sprake zijn van een incidenteel
tekort dat omstreeks 1 september een eindmoment kent. Wij verwachten een incidenteel tekort van
€ 160.000 à € 200.000 aan minder legesopbrengsten. Indien nodig kan in de loop van 2018 op basis van
actuele informatie besloten worden tot bijstelling van de Programmabegroting 2018.
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vervaldatum

Coevorden Centrum Bogasterrein

Coevorden

11-07-2006

2016

Coevorden Centrum Markt en omgeving

Coevorden

10-02-2004

2014

Coevorden Vosmaten

Coevorden

12-07-2005

2015

Coevorden Woongebieden

Coevorden

10-10-2006

2016

Coevorden Ossehaar

Coevorden

09-03-1999

2009

Coevorden Ossehaar uitwerkingsplan fase A

Coevorden

09-01-2001

2011

Coevorden Ossehaar uitwerkingsplan fase B

Coevorden

02-10-2007

2017

Coevorden Ossehaar uitwerkingsplan fase C

Coevorden

02-10-2007

2017

Dalen

Dalen

02-07-2007

2017

Dalen

06-05-2006

2016

Dalerpeel

Dalerpeel

09-10-2007

2017

Dalerpeel, uitbreiding Steigerwijk

Dalerpeel

13-02-2007

2017

Dalerveen

Dalerveen

09-10-2007

2017

Noord-Sleen, uitbreiding Kampakkers

Noord-Sleen

13-02-2007

2017

Noord-Sleen, wijzigingsplan verbouw
vld boerderij Dorpsstraat 22 tot woning

Noord-Sleen

24-01-2007

2017

Oosterhesselen

Oosterhesselen

12-10-2004

2014

Schoonoord

Schoonoord

10-10-2006

2016

Schoonoord, Brandweerkazerne

Schoonoord

14-03-2006

2016

Wachtum

Wachtum

09-10-2007

2017

Wachtum, uitbreiding Koematen

Wachtum

30-06-2006

2016

Zweeloo-Aaiden

ZweelooAaiden

12-04-2005

2015

Dalen, woningbouwlocatie

Dalerveensestraat

