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Raadsvergadering 27 maart 2023 

 
 
Ondergetekenden leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2023, nr. 1535; 
 
gehoord de beraadslagingen bij de behandeling van het beleidsplan “Biodiversiteit voor elkaar in het 
groene landschap” tijdens de commissievergadering van 13 maart 2023; 
 
overwegende dat: 

- de Raad op 19 december 2022 de belastingverordeningen 2023 heeft vastgesteld 
- de Legesverordening 2023 hiervan onderdeel uitmaakt  

 
en verder overwegende dat: 

- de gemeente Dalfsen ambitieus is in het realiseren van doelstellingen ter bevordering van de   
duurzaamheid en biodiversiteit in brede zin,  

- stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven hierbij een essentiële factor is   
- de gemeente Dalfsen daarbij actief inzet op samenwerking met lokale partijen 
- initiatieven van lokale partijen volgens vastgestelde belastingverordening belastbaar zijn voor leges 
- de hoogte van de te betalen leges een remmende werking kan hebben voor de realisatie van 

lokale initiatieven 
  

spreekt uit dat: 
- onder “groene leges” verstaan wordt: het verlenen van legeskorting voor maatregelen die gericht 

bijdragen aan bevordering van duurzaamheid en biodiversiteit  
- de invoering van groene leges een financiële stimulans kan zijn voor de realisatie van lokale 

initiatieven, 
- groene leges niet kostendekkend hoeven te zijn 
- aanpassing van de bestaande belastingverordening 2023 niet aannemelijk is, 
- lopende en reeds uitgevoerde initiatieven voor compensatie in aanmerking komen. 

 
verzoekt het college: 

- de mogelijkheden van het toepassen van groene leges nader uit te werken 
- daarbij diverse scenario’s uit te werken waarbij compensatiemogelijkheden en (financiële) 

consequenties inzichtelijk worden gemaakt. 
- in de scenario’s tevens de samenhang met de in te voeren omgevingswet aan te geven 
- voorbereidingen te treffen om groene leges op te nemen in de eerstkomende belastingverordening 
- de Raad hierover uiterlijk eind mei 2023 te informeren.  

 
de indieners,  
 
 
 
D.B. Homans  G.J. Veldhuis  L. Broere  J.B Smalbraak 
ChristenUnie  VVD   PvdA   D66 
 
 
L.H.M.M. Diepman 
CDA 
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Toelichting 
Dalfsen is ambitieus in de doelstellingen rondom duurzaamheid en biodiversiteit. Daarin wil ze koploper 
zijn.  
Voor het realiseren van deze ambitie zijn lokale initiatieven essentieel. Juist door samenwerking met lokale 
partijen ontstaat er participatie, samenhang, kennisuitwisseling, draagvlak, maatwerk en realisatiekracht.  
 
Voor de uitvoering van lokale initiatieven zijn soms vergunningen nodig welke belastbaar zijn onder de 
bestaande legesverordening / belastingverordening 2023. De Raad heeft deze verordeningen eind 2022 
vastgesteld. Veel lokale partijen hebben echter maar zeer beperkte financiële mogelijkheden.  
 
Stimulering/ facilitering vanuit de gemeente door verlagen van de leges zal stimulerend werken. Dit wordt  
in deze motie met groene leges bedoeld. Het gaat daarbij niet alleen om maatregelen tav biodiversiteit ( 
zoals bijvoorbeeld “planten van hagen in Nieuwleusen” tijdens de inspraakronde bij de behandeling van het 
beleidsplan biodiversiteit – commissievergadering 13 maart 2023 ) Ook andere 
duurzaamheidsmaatregelen zoals een legesvrijstelling voor zonnepanelen voor particulieren boven 
maaiveld van 50m2  of andere maatregelen  rondom energietransitie, klimaatadaptie, vergroening kunnen 
hieronder vallen. Hoe meer groene leges, hoe groter de (financiële) consequenties. Vandaar dat het 
college gevraagd wordt diverse scenario’s uit te werken. 
 
Aanpassing van de bestaande belastingverordening is complex en tijdrovend. Insteek is om invoering van 
groene leges te effectueren in de aankomende vaststelling van de belasting/legesverordening. 
Tijdens behandeling van deze belastingverordening eind vorig jaar werd aangegeven dat voor sommige 
belastingen ( bijv. toeristenbelasting) een eerdere vaststelling wenselijk is.  De belastingverordening 2024 
komt dus wellicht dit jaar eerder ter vaststelling in de Raad. Vandaar dat in de motie gekozen is om 
terugkoppeling eind mei 2023 te vragen. Bovendien geeft dat de Raad ruimte om alternatieven en 
scenario’s goed te kunnen wegen 
 
 
 
 

 
 
 
 


