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Onderwerp: uw brief van 27 oktober jl. aangaande legeskosten nieuwbouw duurzame 
woning 

Geachte mevrouw Keizer en meneer Van Wieringen, 

Dank voor uw brief van 27 oktober. U geeft aan een in meerdere opzichten duurzame 
woning te ontwikkelen en daarvoor een omgevingsvergunning te hebben verkregen. Ook 
geeft u aan dat u zich niet bewust was dat de teruggave regeling voor leges voor 
energieneutrale en gasloze nieuwbouw, voor het laatst gold voor vergunningaanvragen in 
2020 en vraagt u om een vorm van coulance van de gemeente ten aanzien van deze kosten. 
lk heb uw brief besproken met de wethouder duurzaamheid en met mijn collega's van het 
omgevingsloket. 

Allereerst wil ik onze waardering uitspreken voor uw inspanningen om uw nieuwe woning zo 
duurzaam mogelijk te realiseren, mooi om te lezen welke keuzes u maakt en welke 
maatregelen u neemt. 

Ten aanzien van de leges en uw vraag om toch een korting te verlenen of anderszins een 
financiele tegemoetkoming te doen. 
Vanaf 2018 is voor drie jaar een teruggave regeling in de legesverordening opgenomen. De 
teruggaveregeling betrof 30 % ingeval van nieuwbouw van een woning die zonder 
gasaansluiting en met een EPC van 0 of lager wordt gerealiseerd. Doel was, bij het 
ontbreken van een wettelijke verplichting, zo veel mogelijk te stimuleren dat nieuwbouw 
voldoet aan normen op het gebied van energie, passend bij de door de gemeenteraad 
vastgelegde ambitie Leusden Energieneutraal in 2040. 
Per 2021 is de teruggaveregeling voor duurzame nieuwbouw beeindigd. De reden hiervoor 
is dat de teruggaveregeling is ingehaald door wetgeving. Vanaf 1 juli 2018 geldt de wet 
Versnelling Energietransitie. Gevolg van deze wet is dat er vanaf 1 juli 2018 geen 
omgevingsvergunningen meer verleend worden voor nieuw te bouwen woningen met een 
gasaansluiting. Vanaf 1 januari 2021 is het Bouwbesluit aangescherpt waardoor, om een 
omgevingsvergunning te krijgen, nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan de BENG-
norm voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. 
Door deze wetgeving gaat er geen stimulerende werking meer uit van de teruggave regeling, 
omdat de woningen al aan de nieuwe strengere normen op het gebied van energiezuinigheid 
moeten voldoen. 



Een belangrijke overweging hierbij is dat energiemaatregelen in een nieuwbouwsituatie zich 
in het algemeen goed terugverdienen, waardoor het niet nodig is om een extra financiele 
stimulans te geven hiervoor. Zeker nu het basisniveau waar een nieuw te bouwen woning 
aan moet voldoen al wettelijk verankerd is. 

We zien Been mogelijkheid om een uitzondering te maken op de legesverordening of 
anderszins een tegemoetkoming te doen, omdat daarmee een situatie van 
rechtsongelijkheid met andere initiatiefnemers ontstaat. 

lk kan me voorstellen dat dit niet het antwoord is waar u op hoopt en ben indien gewenst 
uiteraard bereid om een en ander nader toe te lichten. 

Met vriendelijke,gr et, 

uibert Boer 
beleidsadviseur duurzame leefomgeving 

Bijlage(n): 
Geen 
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