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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 107651, agendapunt 12, Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2020.

overwegende dat:

1. Ridderkerk duurzaamheid wil stimuleren; 
2. veel inwoners zelf of in samenwerking initiatieven ontplooien om energieneutraal te wonen en 

aanpassingen te doen in of aan hun woning; 
3. over sommige van deze aanpassingen leges moeten worden geheven voor het verlenen van een 

vergunning;
4. op basis van de huidige legesverordening geen vrijstelling kan plaatsvinden bij 

vergunningverlening voor duurzame aanpassingen; 
5. inwoners gestimuleerd kunnen worden om duurzamer te (ver)bouwen door lagere leges te heffen 

of deze geheel af te schaffen bij duurzame aanpassingen (‘groene leges’); 
6. er inmiddels diverse gemeenten zijn die goede ervaringen hebben opgedaan met ‘groene leges’; 
7. er verschillende scenario’s denkbaar zijn, zoals alleen particulieren gebruik te laten maken van 

de ‘groene leges’ of naast inwoners ook projectontwikkelaars, bedrijven en 
woningbouwcorporaties hiervan mee te laten profiteren; 

8. ‘groene leges’ elders in Nederland er mede toe hebben geleid dat inmiddels een derde van de 
nieuwbouwwoningen (veel) energiezuiniger zijn dan de wettelijke norm; 

is van mening dat een positieve financiële prikkel door middel van korting of 0-tarief van leges 
stimulerend kan werken om te komen tot de verdere verduurzaming van Ridderkerk; 

verzoekt het college om:

a. de mogelijkheden van het toepassen van ‘groene leges’ nader te onderzoeken; 
b. daarbij verschillende scenario’s uit te werken welke partijen (inwoners, projectontwikkelaars, 

woningbouwcorporaties, bedrijven) gebruik kunnen maken van deze regeling;
c. de derving van inkomsten die optreden bij het (geheel of gedeeltelijk) afschaffen van leges bij 

duurzame investeringen in verschillende scenario’s in beeld te brengen; 
d. de raad hierover uiterlijk in april 2020 te informeren. 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Daan Kardol,  Björn Ros,  Victor Mijnders, Robert Kooijman, K. Kayadoe
SGP GroenLinks CDA ChristenUnie Leefbaar Ridderkerk

 

Voor 25: SGP, GL, CDA, CU, LR, EvR, PvdA, Bo1, P18P
Tegen 2: VVD
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