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Instemmingsrecht De raad kan aangeven bij welke type initiatieven zij 

instemmingsrecht wil hebben. 

Hoe vaak?

Verschil werkwijze, uitkomst, 

effect?

Effect op workload?



Leges voor 

milieuvergunningen

De gemeente mag beslissen dat voor milieuvergunningen weer 

leges geheven gaan worden

Wel/niet doen?

De leges-inkomsten stijgen, de werkzaamheden 

worden nu ook al uitgevoerd, maar tot nu toe uit de 

algemene middelen gedekt.

De geest van de wet: de veroorzaker betaalt.



Verdere deregulering De Omgevingswet geeft de decentrale ruimte om verder te dereguleren (of op 

onderwerpen juist meer regels te scheppen), met minder vergunningplicht als 

gevolg.

Wel/niet doen?

Dereguleren (mate en wijze) heeft sterke invloed op de 

benodigde gemeentelijke capaciteit, maar ook op de leges. 

De effecten werken tegengesteld, dus er is eigenlijk per saldo 

geen positief financieel effect (voor de gemeentelijke 

organisatie) te creëren door deregulering.



Participatie / Voortraject / ondersteuning Het gemeentelijk beleid op het gebied van Participatie (zowel het stimuleren van 

maatschappelijke deelname, als eigen deelname / organisatie), het voortraject van 

vergunningverlening en ondersteuning in de formele trajecten (door advies en 

omgevingstafels) heeft belangrijke financiële gevolgen voor de gemeente.

Erg belangrijk gevonden door de raad.
Extra inzet op deze onderwerpen kost capaciteit, waarvoor de kosten 
niet primair via leges verhaalbaar zijn. 
Er zijn wel beperkte mogelijkheden (kosten voor het 

vooroverleg). Daarover zou de gemeente apart moeten 

beslissen. 



Technologie Invoering van DSO-lv en de lokale inrichting die daarbij hoort.

Het DSO (aansluiten op het DSO) is de grootste kostenpost 

binnen het stelsel. Lokaal doorontwikkelen kost over geld. 

Lokale inzet richting efficiency geeft baten.

De raad heeft invloed op het legesbeleid. De raad kan ervoor 

kiezen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren 

door scherp aan de wind te varen t.a.v. leges. Veel raden 

kiezen juist voor lagere leges, maar dan dus ook voor lagere 

inkomsten. 



Wet Kwaliteitsborging Bouwen De Wkb zorgt voor een wegval van taken rond bouw-toetsing. En verlies van leges daarbij.

Hier zit een groot kosteneffect (verlaging van de kosten), maar ook 
een groot legeseffect (ook verlaging). De invloed van de raad zit 
misschien in het sturen van de achterblijvende werkzaamheden: 
intensieve handhaving en de manier waarop de resterende 
verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.



Deregulering ‘eenvoudige’ bouw Een aantal ‘zeer eenvoudige’ categorieën bouwactiviteit wordt van rechtswege 

vergunningvrij. Ook worden op een aantal gebieden de gebruiksvergunning, -

meldingen, en onderzoeks-verplichtingen verminderd

Deze wegval van verplichtingen levert een vermindering van de 
werklast voor gemeenten. Op sommige onderdelen kunnen ook 
de bijbehorende leges wegvallen.



• Omgevingsplan (raad)• Omgevingsvergunning 
(college)

• Omgevingsvisie (raad)

• Programma (college)

• Monitoring en evaluatie
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Hartelijk dank!
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