
 

 

Bijlage 

 

Legesinkomsten 

 

Legesinkomsten zijn niet één op één een weerslag van de hoeveelheid werk. Het  zal daarom 

ook duidelijk zijn dat  veranderingen in volume en/of samenstelling(verhouding groot / klein) 

van het volume dat gebouwd wordt effect hebben op de hoeveelheid werk en de hoogte van 

de legesinkomsten. 

De publicaties over de bouwleges geven handvatten voor het uitvoeren van een onderzoek. 

Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) gaat over de grote verschillen tussen 

gemeenten onderling. Het onderzoek van Bouw en Woning Toezicht (BWT) bekijkt naast de 

kostendekkendheid van leges ook meer inhoudelijke trends: zoals de private kwaliteitsborging 

en de ontwikkelingen in de ( toekomstige ) Omgevingswet. 

 

Trends die in het onderzoek van de Vereniging BWT opvallen zijn: 

1. Dat 79% van alle aanvragen omgevingsvergunning betrekking hebben op bouwplannen 

met bouwkosten onder de € 100.000. 

2. Dat 65% van de legesopbrengsten uit bouwplannen met bouwkosten van meer dan € 

2.000.000 komt. 

3. Dat een omgevingsvergunning een behandeltijd heeft tussen 15,5 en de 400 uur 

afhankelijk van de bouwkosten. 

4. Dat bij bouwplannen tot € 180.000 de toetsuren aan het Bouwbesluit minder bedragen 

dan de overige behandeltijd. 

Met dit als achtergrond is er onderzoek gedaan naar de legesinkomsten over de laatste 3 jaar 

van de gemeente Doetinchem. Wij hebben onze leges vergeleken met omliggende gemeenten 

die ook deelnemen aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Dit, om te kijken hoe onze 

leges zich verhouden met leges van de gemeenten in onze regio voor de uitvoering van de 

taken op het gebied van de Wabo. 

 

Hierbij is het volgende onderzocht: 

1. Hoe zien de legesverordeningen van de 10 ODA-gemeenten er uit en wat is het 

gemiddelde legestarief van al deze gemeenten 

2. Wat zijn de grootste bestanddelen van de legesinkomsten (het gemiddelde hiervan staat 

in de cirkelgrafiek) 
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Ad woningbouwprojecten: 

dit betreft een aanvraag over 5 woningen of meer. 

 

 

3. Wat is het aantal aanvragen per categorie bouwkosten (het gemiddelde hiervan staat in 

de cirkelgrafiek) 

 
 

4. Wat is het percentage legesopbrengsten per categorie bouwkosten 

 
 

 

Doetinchem kent regionaal gezien een laag tarief. Ook in vergelijking met andere gemeenten 

buiten de regio scoort Doetinchem laag. Ten opzichte van bijvoorbeeld een vergelijkbare 

gemeente als Soest met een standaardtarief van 2,54%, zitten wij laag. De grootste bron voor 

de legesinkomsten komt uit de 2 miljoen plus bouwprojecten. Deze projecten komen 

incidenteel voor en zijn moeilijk te voorspellen. Hiernaast blijkt dat de laatste jaren de 

legesopbrengsten lager zijn, mede door een terugloop van de grotere bouwprojecten.  
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NB Alle gemeenten uit de Omgevingsdienst hebben een staffelkorting in de bouwleges. De grote van de staffel is 

niet bij elke gemeente gelijk. De staffel van Doetinchem is hierbij als basis gebruikt, waarbij de andere gemeente met 

gemiddelden zijn omgerekend. 

 

 

 


