Gratis ontheffingen op de valreep voorkomen - gemeente Haarlem
Het probleem
“Het goed in de steigers zetten van een ontheffingenbeleid kost tijd, ook voor de milieuzones. Het beleid staat
op hoofdlijnen redelijk vast, dankzij de harmonisering van de zones. Medio 2021 was dit beleid vastgesteld en
wisten we welke ontheffingen we wilden gaan verlenen en wat die zouden kosten. Tegelijkertijd is het
belangrijk om bijvoorbeeld het proces goed in beeld te brengen, de werklast te bepalen en het goed af te
stemmen met onder meer de politie. Dat proces kostte tijd.
We dachten dat we in juli mooi konden aansluiten bij de actualisatie van de legesverordening. Maar helaas: er
bleek een raadsbesluit nodig te zijn en we waren net een paar dagen te laat om dat nog vóór de actualisatie te
regelen. Daardoor zouden we moeten wachten op de volgende ronde van de actualisatie van de
legesverordening, een half jaar later. Een aanzienlijk probleem, omdat je kon zien aankomen dat daardoor veel
meer organisaties een ontheffing zouden aanvragen zo lang de ontheffingen nog niet in de tarieventabel van
de leges waren opgenomen en dus gratis zouden zijn. Onder het motto ‘altijd handig om te hebben’, ook als de
kans op toekenning klein was. Maar intussen zou dat wel voor een veel grotere workload zorgen, want al die
aanvragen moesten wel beoordeeld worden, hoe kansloos ook. Het was natuurlijk ook niet goed voor de
kostendekkingsgraad van de ontheffingverlening: het kostte veel tijd en leverde niets op.”
De oplossing
“We moesten iets doen want het was een onwenselijke situatie. Daarom zijn we gaan praten met de mensen
binnen de gemeente die precies weten hoe het zit met de legesverordeningen. Zo kwamen we er tot onze
grote opluchting achter dat Haarlem een algemene legesgrond heeft die je kunt gebruiken voor een ontheffing
of een vergunning als er daarover niets in de legesverordening staat. En we beleefden nog een bijkomend
geluksmoment: de hoogte van deze algemene legesgrond was vrijwel gelijk aan het tarief dat we zelf in
rekening wilden brengen voor de betreffende ontheffingen. Zo kwam het op het laatste moment toch nog
goed en konden we alsnog leges heffen.”
De tip(s)
“Leges worden 1 keer per jaar inhoudelijk geactualiseerd, vaak ook per 1 januari. Zones gaan ook vaak per 1
januari in. Omdat je tijdig de mogelijkheid wil bieden aan aanvragers om ontheffingen aan te vragen en deze
ook te beoordelen heb je twee mogelijkheden:
1. Je neemt de leges een jaar voor de instelling van de zone op in de legesverordening, maar het risico is
groot dat dat veel eerder is dan dat je al ontheffingenbeleid hebt.
2. Je voegt ze tussentijds toe aan de tarieventabel bij de legesverordening, maar daarvoor heb je een
raadsbesluit nodig. Terwijl overige formele zaken (verkeersbesluit, ontheffingenbeleid) vaak
collegebesluiten zijn. Vergewis je er dus van dat je voor de leges de raad nodig hebt.”

