
Motie ‘Groene Leges’

De raad van de gemeente Heemskerk, in vergadering bijeen op 6 april 2017;

Gelet op artikel 36, eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de 
gemeente Heemskerk;

Overwegend dat;

- Klimaatverandering een groot probleem is dat op alle mogelijke niveaus opgepakt dient te 
worden

- Burgers wel willen investeren in verduurzaming van hun huis of in andere duurzame 
projecten, en dat een financiële prikkel die drive zou kunnen vergroten

Van oordeel zijnde dat;

- Een lokale overheid niet alleen zelf het voortouw zou moeten nemen op het gebied van 
duurzaamheid, maar het ook zou moeten stimuleren bij haar bewoners

Verzoekt het college;

- voor de behandeling van de begroting 2018 met een uitgewerkt plan te komen om het 
principe van groene leges in te voeren in de gemeente Heemskerk

- hierbij uit te gaan van een maximum te subsidiëren bedrag van 120.000 voor 2018, een 
maximale korting van 3.000 per aanvraag

- dekking voor de gelden eenmalig te vinden in de algemene reserve

- eind 2018 deze pilot te evalueren

en gaat over tot de orde van de dag,
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Motivatie:

De laatste jaren wordt het onderwerp klimaat steeds belangrijker, gesteld kan worden dat het de 
inzet zou moeten zijn van de politiek om dit probleem nu aan te pakken en stappen te maken om de 
klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dit dient te gebeuren op Europese, Nederlandse maar ook 
op lokale schaal. Burgers kunnen hun bijdrage leveren door het realiseren van energiezuinige 
woningen, groene daken voor waterberging, opwekking van duurzame energie en nog vele andere 
manieren. Wij zijn van mening dat een lokale overheid als de gemeente Heemskerk hier het 
voortouw in kan nemen, bijvoorbeeld door een korting te geven op leges als door het project 
Heemskerk duurzamer wordt. In de gemeente Enschede is dit in 2016 ingevoerd en een groot succes 
gebleken. Graag zouden wij een dergelijke pilot van een jaar ook uitgevoerd zien in Heemskerk. 

http://www.vaneker.nl/media/bestanden/folder-groene-legesdigitaal-enschede.pdf


