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Geacht college.
Bewoners van de binnenstad die zonder omgevingsvergunning zonnepanelen op hun dak hebben
geplaatst worden geconfronteerd met het betalen van dubbele leges: niet € 350 euro maar let wel €
700 euro. De vraag die het bij onze fractie oproept is hoe het mogelijk is wel subsidie te ontvangen
van de gemeente voor de aanschaf van zonnepanelen en dan na 7 jaar te moeten horen dat er ook
nog een omgevingsvergunning aangevraagd had moeten zijn. Deze handelswijze vinden wij
opmerkelijk. De gemeente heeft juist een actieve informatieplicht en deze handelswijze vergroot
alleen maar de kloof met onze inwoners. Dit betreuren wij.
Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat het verstrekken van subsidie voor de aanleg van zonnepanelen
bij onze inwoners het vertrouwen wekt dat daarmee aan de wettelijke vereisten is voldaan?
2. Bent u het met ons eens, ter voorkoming van onrust bij onze inwoners, dat in het kader van
de actieve informatieverplichting van de gemeente voorafgaand aan de subsidieaanvraag
gewezen had moeten worden op de noodzaak van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning? En dat dus pas de subsidie toe te kennen als aan deze voorwaarde is
voldaan?
3. Bent u daarom bereid om de subsidieaanvragers die de subsidie hebben verkregen vrij te
stellen van het betalen van leges aangezien hier sprake van een bijzondere omstandigheid?
4. Bent u bereid de raad een voorstel voor te leggen het betalen van leges voor het plaatsen
van zonnepanelen uit de verordening te schrappen om daarmee het verkrijgen van de
omgevingsvergunning voor het realiseren van zonnepanelen gratis te maken. Dit zal ons
inziens een positief effect hebben op de verdere verduurzaming van onze stad.
5. Wat zijn de jaarlijkse legesinkomsten van het verstrekken van een omgevingsvergunning
inzake het mogen plaatsen van zonnepanelen?
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