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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de verordening tot het wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad en vanaf 1 januari 

2016 in werking te laten treden. 

Samenvatting 

In de raadsvergadering van 27 mei 2015 heeft uw raad de motie "Meer flexibiliteit bij leges zonneweiden" 
aangenomen met tot doel de ontwikkeling van projecten voor duurzame energieopwekking een impuls te 
geven. Het college wil de ontwikkeling van zonneparken stimuleren door uw raad voor te stellen de 
legesverordening zo aan te passen dat alleen over het constructieve deel van het zonnepark leges betaald 
hoeven te worden. 
Door alleen leges over het constructieve deel te heffen komen minder inkomsten binnen dan dat over de 
totale bouwsom (inclusief de zonnepanelen) leges worden geheven. Door lagere leges te heffen kunnen 
zonneparken worden ontwikkeld welke anders wellicht niet rendabel te krijgen waren. Hierdoor ontvangt 
de gemeente ongeraamde legesmeeropbrengsten. 
De wijziging op de legesverordening treedt per 1 januari 2016 in werking. 

B&W-besluit d.d.: 12 oktober 2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In de raadsvergadering van 27 mei 2015 heeft uw raad de motie "Meer flexibiliteit bij leges 
zonneweiden"aangenomen met tot doel de ontwikkeling van projecten voor duurzame energieopwekking 
een impuls te geven. Het college wil de ontwikkeling van zonneparken stimuleren door uw raad voor te 
stellen de legesverordening zo aan te passen dat alleen over het constructieve deel van het zonnepark leges 
betaald hoeven te worden. 

Kader 

In ons programma "Groningen geeft Energie 2015-2018" is de ambitie "Energieneutraal in 2035" uitgewerkt. 
Dit houdt in dat alle energie die in onze stad door huishoudens, bedrijven en instellingen wordt gebruikt, 
straks duurzaam wordt opgewekt. Dat betekent dat wij ons moeten inzetten op alle sporen uit het 
energiebeleid. Voor het spoor "Zon" vertaalt dit zich dit naar zonnepanelen op elk geschikt dak. Met alleen 
zonnepanelen op daken kan het noodzakelijke vermogen echter niet worden gehaald: er zijn hiervoor 
simpelweg te weinig geschikte daken in Groningen. Om de doelstelling te halen moeten verschillende 
zonneparken de komende jaren ontwikkeld worden. 

Argumenten en afwegingen 

Op dit moment moeten over zonneparkinitiatieven leges betaald worden op basis van de hoogte van de 
bouwkosten. Een groot deel van de bouwsom wordt bepaald door de zonnepanelen. Hierdoor worden in 
verhouding veel leges geheven. De exploitatie van zonneparken komt hierdoor onder druk te staan 
waardoor investeringen achterwege blijven. Dit sluit niet aan bij de ambitie van Groningen om 
energieneutraal in 2035 te kunnen zijn. In navolging van meerdere gemeenten en provincies heeft het 
college zich tot doel gesteld de legesverordening zo aan te passen dat hierdoor de opwekking van 
duurzame zonne-energie gestimuleerd wordt. 

Argumenten vóór 
1. De kosten voor de ontwikkelende partij (zoals lokale energiecoöperaties) gaan omlaag waardoor 

initiatieven eerder van de grond komen. 
2. De aanpassing aan de legesverordening maakt ontwikkelingen mogelijk waardoor ongeraamde 

legesmeeropbrengsten ontstaan. 
3. De gemeente stimuleert op deze manier de opwekking van duurzame energie en versnelt de 

ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. 

Argument tegen 
1. De legesbegroting kent een tekort en door minder leges te heffen wordt deze positie niet verbeterd. 

Financiële consequenties 

Door alleen leges over het constructieve deel te heffen komen minder inkomsten binnen dan dat over de 
totale bouwsom (inclusief de zonnepanelen) leges worden geheven. Voorbeeld: de leges voor een 3 hectare 
groot zonnepark bedragen nu circa € 60.000,--. Door alleen over het constructieve deel de leges te hebben 
bedragen de leges circa € 9.000,--. 
Door lagere leges te heffen kunnen zonneparken worden ontwikkeld welke anders wellicht niet rendabel te 
krijgen waren. Hierdoor ontvangt de gemeente ongeraamde legesmeeropbrengsten. 
Voor wat betreft initiatieven op gemeentelijke gronden levert het verhuren van grond voor zonneparken tot 
een factor 10 méér op dan de huidige pachtprijzen voor agrarisch gebruik. 



Vervolg 

Het college acht met de aanpassing van de legesverordening invulling te hebben gegeven aan de 
doelstelling van de motie "Meer flexibiliteit bij zonneweiden" en beschouwt de motie als voldoende te 
hebben afgehandeld. 
Uw besluit met betrekking tot wijziging van de in dit voorstel genoemde verordening wordt deze maand 
opgenomen in het elektronische gemeenteblad. De wijziging op de legesverordening treedt per 1 januari 
2016 in werking. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. 

Artikel I 

Na onderdeel 2.2.1.4 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 wordt 
onderdeel 2.2.1.5 ingevoegd, luidend als volgt: 

2.2.1.5 In afwijking van het bepaalde in de onderdelen artikel 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.1.2 worden 
voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges geheven. Indien 
zonnepanelen onderdeel uitmaken van een aanvraag om een omgevingsvergunning, 
bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan worden voor de 
vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen buiten 
beschouwing gelaten. 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Deze datum is tevens de 
datum van ingang van de heffing 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 


