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Schriftelijke vraag

De gemeente Enschede heeft een proef gedaan om bedrijven en consumenten met "groene" plannen bij
bouw, renovatie en evenementen helemaal geen of aanzienlijk minder leges voor de benodigde vergunningen
te laten betalen. Dit bleek een enorm succes, zodanig zelfs dat de gemeente nu op zoek moet naar extra
middelen of een andere manier van financieren. lnmiddels zijn ook al de nodige andere gemeente
geïnteresseerd geraakt in deze proef. Zie ook onderstaande link.

http://www.vngmagazine.nl/nieuws/21967lenschedese-proef-met-leges-té-succesvol

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van de proef bij de gemeente Enschede en zo ja, wat vindt u van dit experiment;
zo nee, bent u bereid van deze pilot kennis te nemen?

2. Bent u bereid te onderzoeken of een dergelijke proef, aangepast aan de Roosendaalse situatie, tot de

mogelijkheden behoort en zo ja waarom en op welke termijn, zo nee, waarom niet?
3. Denkt u dat een dergelijke maatregel, gelet ook op het succes in Enschede, een enorme stimulans zal

betekenen voor een "groener" Roosendaal en zoja waarom, zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst.

Sjefvan Dorst en Eric de Regt

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1) Nee wij waren niet op de hoogte van de proef, maar wij zijn bereid kennis te nemen van het
experiment.

2l Wij willen onderzoeken of een dergelijke proef ook in Roosendaal gehouden kan worden. Daarbij

willen we gebruik maken van de ervaringen van de proef in Enschede. Een eventuele proef kan

worden ingebed in de Duurzame Uitvoeringsagenda Roosendaal. Waarbij moet worden aangetekend
dat wij gehouden zijn aan de eerdere opdracht dat de leges kostendekkend moeten zijn.

3) Een dergelijke maatregel kan effect hebben voor een "groener" Roosendaal, dit zal mede verband
houden met de ins en outs van de proef, de randvoorwaarden en de eerdere opdracht om te zorgen

voor kostendekkende leges.

Hoogachtend,

Het van Burgemeester en Wethouders,

Wethouder vergunningen


