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Voorgesteld raadsbesluit
1. "groene leges" in te voeren op basis van de bijbehorende notitie "Groene leges Noordoost Twente";
2. een teruggaveregeling voor duurzaamheidsmaatregelen in de eerste wijziging van de Verordening op 

de heffing en de invordering van leges van de gemeente Tubbergen 2020 op te nemen;
3. het invoeren van groene leges in 2020 te evalueren om te bezien of de regeling voor 2021 aangepast 

dient te worden.

Samenvatting van het voorstel
Met het invoeren van groene leges kunnen eigenaren in de bebouwde omgeving gestimuleerd en beloond 
worden voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande woningen en andere gebouwen. 
Met de vergroening van de leges dragen we in het bijzonder bij aan minder gebruik van fossiele 
brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en zorgen voor schone kwaliteit van de lucht. Al deze aspecten 
dragen daarmee bij aan klimaatneutraal Tubbergen in 2030.

Aanleiding voor dit voorstel
In een bestuurlijk overleg tussen de vier NOT gemeenten is de motie van de raad van de gemeente 
Dinkelland aan de orde geweest over het invoeren van groene leges. Door het invoeren van groene leges 
zouden eigenaren van gebouwen gestimuleerd en beloond moeten worden voor het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving. Besloten is om een gezamenlijke notitie over het invoeren van groene leges op te 
stellen en in de vier NOT gemeenten dezelfde systematiek in te voeren.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Met het invoeren van groene leges stimuleren we initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de 
duurzaamheidsambities van Tubbergen. We geven daarmee een positief signaal naar de inwoners en 
andere projecten van initiatiefnemers die willen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Tubbergen. 
Met de vergroening van de leges dragen we in het bijzonder bij aan minder gebruik van fossiele 
brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en zorgen voor schone kwaliteit van de lucht. Al deze aspecten 
dragen daarmee bij aan klimaatneutraal Tubbergen in 2030. Daarmee maken we zoveel mogelijk gebruik 
van de kracht van de samenleving om vanuit eigen verantwoordelijkheid mee te werken aan een gezonde, 
duurzame en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving.

Argumentatie
Duurzaamheid is een cruciaal gemeentelijk beleidsterrein waarbij er creatief gekeken moet worden naar 
mogelijkheden om bij te dragen aan duurzaamheidswinst. De gebouwde omgeving is één van de domeinen 
waar duurzaamheidswinst te behalen is. Eigenaren van gebouwen zouden gestimuleerd en beloond moeten 
worden voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving, hetgeen wellicht zou kunnen door verlaging of 
vrijstelling van leges (groene leges).

Dezelfde discussie wordt ook in Dinkelland, Losser en Oldenzaal gevoerd. In het kader van de 
samenwerking tussen de Noordoost Twentse (NOT) gemeenten is besloten om binnen Dinkelland, Losser, 
Oldenzaal en Tubbergen dezelfde systematiek in te voeren. Oldenzaal heeft al eerder groene leges 
ingevoerd en wil deze graag afstemmen met de andere NOT gemeenten. De bijgevoegde notitie vormt 
hiervoor de basis. Volledigheidshalve wordt daar naar verwezen.

Externe communicatie
In samenwerking met de afdeling Communicatie en de collega's van Oldenzaal en Losser is een gezamenlijk 
persbericht opgesteld om de "groene leges" bij de samenleving kenbaar te maken. Ook zal het gepubliceerd 
worden in Op en rond de Essen.

Financiele paragraaf



De opzet van de gemeentelijke legesverordening is dat deze kostendekkend dient te zijn. De invoering van 
de groene leges zou kunnen betekenen dat er niet langer meer sprake is van een kostendekkende 
verordening, maar dat e.a. in 2020 geëvalueerd wordt om te bezien of de regeling voor 2021 aangepast 
dient te worden. Een mogelijk tekort zal worden aangevuld vanuit de ambitie Duurzaamheid.

Uitvoering
Nadat uw raad heeft ingestemd met de notitie groene leges Noordoost Twente zal een eerste wijziging van 
de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Tubbergen 2020 worden 
voorbereid en ter instemming aan uw raad worden voorgelegd.

Evaluatie
Het invoeren van de groene leges zal in de tweede helft van 2020 worden geëvalueerd om te bezien of er 
nog steeds sprake is van kostendekkende leges en om te bezien of de regeling voor 2021 aangepast dient 
te worden.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In principe kan de gemeente zelfstandig bepalen of en op welke wijze "groene leges" worden ingevoerd. 
Aangezien wij in NOT verband samenwerken om te komen tot de gewenste energietransitie worden de 
groene leges ook in Dinkelland, Losser en Oldenzaal in het besluitvormingsproces gebracht.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester
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Raadsbesluit  

Datum: 20 januari 2020
Nummer: 10 B 
Onderwerp: Invoeren Groene leges

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 december 2019, nr. 10 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 6 januari 2020

gelet op artikel 242 van de Gemeentewet

besluit:

1. "groene leges" in te voeren op basis van de bijbehorende notitie "Groene leges Noordoost Twente" ;
2. een teruggaveregeling voor duurzaamheidsmaatregelen in de eerste wijziging van de Verordening op 

de heffing en de invordering van leges van de gemeente Tubbergen 2020 op te nemen;
3. het invoeren van groene leges in 2020 te evalueren om te bezien of de regeling voor 2021 aangepast 

dient te worden.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 januari 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


