
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Legesverordening 2023 en wijziging begroting 2023    

Steller/telnr.  A. Hageman / 70 92    Bijlagen 1 

Registratienummer  588322-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Wijnja   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand  Jaar  
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de Legesverordening 2023 vast te stellen; 

II. de begrotingswijziging ‘Effecten bouwleges in verband met uitstel Omgevingswet’ vast te stellen; 

III. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen; 

IV. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl.  
      
  

   

 

 Samenvatting     

Vanwege de onduidelijkheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2023 of opnieuw 

uitstel) heeft het college besloten pas een Legesverordening voor 2023 aan de raad voor te leggen als duidelijk is 

wanneer de Omgevingswet (Ow) in werking treedt. Die duidelijkheid is er nu. De inwerkingtreding van de Ow is 

uitgesteld tot 1 juli 2023. Dit betekent dat er nu een nieuwe Legesverordening aan uw raad voorgelegd kan worden 

waarin geen rekening gehouden hoeft te worden met de Ow.  

In de op 9 november jl. vastgestelde begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de Ow op 1 januari 2023 in werking zou 

treden. Omdat de Ow pas op 1 juli 2023 in werking treedt moet de begroting gewijzigd worden. De voorgestelde 

begrotingswijziging maakt deel uit van dit voorstel. 

 

B&W-besluit d.d.: 15-11-2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Dit voorstel heeft tot doel te komen tot vaststelling van de Legesverordening voor 2023 en tot wijziging van de 

begroting 2023.      
     
Kader     

Gemeentewet      

 
Argumenten en afwegingen     

In ons voorstel over de belastingtarieven 2023 hebben wij uiteengezet dat de inwerkingtreding van de Ow ingrijpende 

gevolgen heeft voor onze Legesverordening. Vanwege de op dat moment nog bestaande onzekerheid over het moment 

van inwerkingtreding van de Ow hebben wij ervoor gekozen te wachten met een voorstel voor de Legesverordening 

voor 2023 totdat er op dat punt duidelijkheid zou komen. Onlangs is vast komen te staan dat de inwerkingtreding van de 

Ow opnieuw uitgesteld wordt. Dit keer tot 1 juli 2023. Dit betekent dat wij u nu een Legesverordening 2023 voor 

kunnen leggen. Omdat geen rekening gehouden hoeft te worden met de Ow wijkt de Legesverordening 2023 qua opzet 

niet af van de Legesverordening 2022.  

 

Op de leges omgevingsvergunning passen we met ingang van 1 januari 2023 uitsluitend de indexering van 3,86% toe. 

Voor de overige wijzigingen in de Legesverordening 2023 (verhoging leges drank- en horecavergunning en een nieuw 

legestarief voor de verhuurvergunning opkoopbescherming) verwijzen wij naar ons voorstel ‘Belastingtarieven 2023’ 

dat op 9 november jl. in uw raad is behandeld.  
     
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

-      
 
Financiële consequenties     

Als gevolg van het kabinetsbesluit om de inwerkingtreding van de Ow uit te stellen, moet de begroting 2023 gewijzigd 

worden. Daarin is namelijk uitgegaan van inwerkingtreding van de Ow op 1 januari 2023. De financiële effecten van de 

Ow zijn als volgt in de begroting 2023 verwerkt: 

 

1.  Baten leges omgevingsvergunning: - € 2.000.000,--  

Gelijktijdig met de Ow treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Doel van de Wkb is de 

bouwkwaliteit te verbeteren. De gemeentelijke bouwtechnische toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen 

door een toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk 

geldt in eerste instantie voor eenvoudige objecten als eensgezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. De toets 

wordt uitgevoerd door private kwaliteitsborgers. De gemeentelijke bouwtechnische toets vooraf is een activiteit 

waarvoor de gemeente leges heft. Na de inwerkingtreding van de Wkb komt deze gemeentelijke taak deels te 

vervallen en daarmee vallen er ook legesopbrengsten weg. In de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de 

legesopbrengsten door het deels wegvallen van de toets vooraf met € 2.000.000,-- dalen.   

   

2.  Lasten leges omgevingsvergunning: - € 1.000.000,-- 

In de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de aan de leges toe te rekenen lasten met € 1.000.000,-- dalen omdat er 

minder inhuur nodig is voor de bouwtechnische toets.  

 

3.  Lasten leges omgevingsvergunning: + € 1.600.000,--  

In de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de aan de leges toe te rekenen lasten met € 1.600.000,-- stijgen als 

gevolg van de extra werkzaamheden die de Ow met zich meebrengt.  

 

4.  Baten leges omgevingsvergunning: + € 2.600.000,--  

Om de hiervoor weergegeven effecten te dekken is in de begroting 2023 uitgegaan van een opbrengstverhoging van 

de leges omgevingsvergunning van € 2.600.000,--. Hiervoor is een tariefverhoging van 17% nodig (bovenop de 

indexering van 3,86%).   
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Deze effecten moeten teruggedraaid worden. Hierdoor dalen per saldo zowel de baten als de lasten van de leges 

omgevingsvergunning t.o.v. de begroting 2023 met ruim € 600.000,--. De begrotingswijziging is hieronder 

weergegeven. 

  

 
 

In de paragraaf Lokale Heffingen van de begroting zijn de kostendekkendheidspercentages van de leges opgenomen. Na 

de begrotingswijziging is de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning 107%. De kostendekkendheid van 

hoofdstuk 1 (o.a. leges paspoorten en rijbewijzen) en hoofdstuk 2 (leges omgevingsvergunning) samen is 99%.  
      
Overige consequenties     

Als de Ow op 1 juli 2023 in werking treedt, moet de raad in zijn vergadering van juni 2023 een nieuwe 

Legesverordening 2023 vaststellen en moet de begroting 2023 opnieuw gewijzigd worden. De leges moeten dan alsnog 

verhoogd worden om de voor de uitvoering van de Ow benodigde formatieve uitbreiding te kunnen bekostigen.    

 
Vervolg     

- 

 
Lange Termijn Agenda     

-      
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 

Begrotingswijziging 2023

Effecten bouwleges ivm uitstel Omgevingswet

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling, SSC

Naam voorstel Effecten bouwleges ivm uitstel Omgevingswet

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

01.3 Wonen 01 Economie en Ruimte Dir. SO Beleid en Ontwerp I -310 -635 -325 -325

04.4 Overhead en ondsteuning organisatie04 Dienstverlening en bestuur Dir. Fin., Inkoop en Juridisch I -325 325 325

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -635 -635 0 0 0 0


