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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording vragen over innen 
van leges Hengelo Noord  

2255100  28 augustus 2018 

Geachte heer Megelink, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

U hebt namens de fractie van Lokaal Hengelo vragen gesteld over het innen van leges voor 
omgevingsvergunningen in relatie tot bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. In deze brief leest u 

onze reactie op uw vragen.  
 

1. Past de gemeente Hengelo een andere wetstoepassing toe en niet zoals de Hoge 
Raad voorschrijft? 

De gemeente Hengelo volgt de lijn van de Hoge Raad met betrekking tot het heffen van leges in 

gebieden waar het bestemmingsplan ouder dan 10 jaar is.  
 

2. Zo, ja op welke jurisprudentie beroept zich de gemeente hierbij? 
Zie beantwoording eerste vraag.  

 
3. Ondanks het niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplan en de uitspraak van de 

Hoge Raad zijn er leges geheven, draait u dat weer terug? 
Op 4 december hebben wij de Gemeenteraad een brief gestuurd naar aanleiding van het arrest 

gewezen door de Hoge Raad1. Daarin hebben wij aangegeven dat er geen leges meer geheven en 
ingevorderd mogen worden voor omgevingsvergunningen in gebieden waarvan het 

bestemmingsplan ouder dan 10 jaar is. In tegenstelling tot de aanvankelijke gedachte dat het 
verbod om leges te heffen uitsluitend van toepassing zou zijn op het ruimtelijke ordening-deel van 

de leges, geeft de Hoge Raad in het arrest aan dat voor het geheel van ‘verstrekte diensten die 
verband houden met het bestemmingsplan’, dus in totaliteit geen leges kunnen en mogen worden 

geheven en ingevorderd. 
 

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad hebben wij geen leges meer geheven. Ook in uw voorbeeld 
van de Binnenveldweg zijn geen leges ingevorderd. Per abuis zijn de leges wel geheven, maar dit is 

daarna hersteld.  
 

Afschaffing actualiseringsplicht  
De wet die strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen is op 1 juli 2018 in werking getreden. De wettelijke plicht om 

bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te herzien vervalt hiermee en ook de sanctie op het niet 
naleven hiervan, zijnde het niet meer mogen innen van (bouw)leges, is komen te vervallen. 
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Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2255100  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 


