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Motie: terugdringen administratieve druk burgers en bedrijven bij treffen duurzame maatregelen 

Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP  

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829), 

 

constaterende, dat:  

 burgers en ondernemers bij het treffen van duurzame maatregelen in voorkomende gevallen 

een omgevingsvergunning aan dienen te vragen, terwijl anderen dat in vergelijkbare gevallen 

niet hoeven te doen1;  
 in het geval er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd ook 100% 

legesvermindering kan worden aangevraagd, welke na uitvoering van de maatregelen en 

controle door de gemeente wordt toegekend, als aan de voorgeschreven voorwaarden is 

voldaan2; 
  

overwegende, dat:  

 het aan moeten vragen van een omgevingsvergunning voor het treffen van duurzame 

maatregelen en het moeten regelen van legesvermindering extra inspanningen van de 

inwoners alsook van de gemeente vergt;  

 dit een drempel kan vormen voor burgers en ondernemers die in principe bereid zijn een 

duurzame investering te doen;  

 hiermee bovendien hogere eisen worden gesteld aan en inspanningen worden gevraagd van 

bijvoorbeeld bewoners van een monument of beschermd stadsgezicht dan van andere 

burgers3; 

 het college in de Duurzaamheidsnota stelt dat zij investeringen van particulieren in 

verduurzaming wil stimuleren; 

      

verzoekt het college: 

 na te gaan welke administratieve drempels er zijn en vervolgens te bezien of deze zo veel als 

mogelijk kunnen worden weggenomen, zodat investeringen van bewoners en bedrijven in 

verduurzaming niet worden bemoeilijkt, maar worden gestimuleerd, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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1
 Er moet bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor zonnepanelen als er sprake is van 

een monument of beschermd stadsgezicht, of als de plaatsing van de panelen niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-
bouwen/hou-van-je-huis/acties-en-subsidies-duurzaam-wonen.htm.  
2
 Artikel 5 in de Regeling vermindering leges voor duurzame bouwplannen Den Haag 2018. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/475269/475269_2.html.  
3
 Bovengenoemd artikel 5 stelt bijvoorbeeld eisen aan minimale waarden van isolatie of opbrengst van 

zonnepanelen, terwijl er geen eisen zijn voor vergunningvrije woningen.  
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https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/hou-van-je-huis/acties-en-subsidies-duurzaam-wonen.htm
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/475269/475269_2.html

