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 HEFFINGEN 
KUNNEN GROENER 

ESSAY

Lokale heffingen kunnen 
het duurzaamheidsbeleid 
van gemeenten een impuls 
geven. Maar het effect 
ervan is weinig onderzocht 
en de wettelijke kaders 
bevatten nog tal van 
beperkingen. Arjen Schep 
houdt drie decentrale 
heffingen tegen het licht*: 
baatbelasting, parkeer-
heffingen en bouwleges. 
Hoe kunnen ze effectief 
worden benut voor het 
lokale klimaatbeleid? 

Deze duurzaamheidsinvesteringen heb-

ben gevolgen voor de financiën van 

overheden en voor de financiële verhou-

dingen tussen overheden. Dit blijkt ook 

uit de aankondiging in het regeerak-

koord dat een aanzienlijk deel van de 

extra beschikbare middelen voor kli-

maatbeleid bestemd zijn voor decentra-

le overheden. In totaal trekt het kabinet 

per jaar 4 miljard euro uit. Met het IBP is 

1,4 miljard euro gemoeid en een stijging 

van het accres voor gemeenten en pro-

vincies van in totaal 6 miljard. 

Naast de bijdragen en uitkeringen van 

het rijk staan decentrale overheden ook 

eigen belastingmiddelen ter beschik-

king. De opbrengst van belastingen en 

retributies van provincies, gemeenten 

en waterschappen kan worden ingezet 

voor de bekostiging van lokale duur-

zaamheidsopgaven. Daarnaast is een 

zeker instrumenteel gebruik van decen-

trale heffingen denkbaar om duurzaam 

wenselijk gedrag door middel van een 

prijsprikkel te stimuleren of onwenselijk 

gedrag te ontmoedigen. De vraag of en 

op welke wijze decentrale heffingen kun-

nen bijdragen aan de verduurzamings-

opgaven staat centraal in dit essay. 

VRIJ BESTEEDBAAR 

Primaire doelstelling van elke heffing 
is het genereren van opbrengsten. In 
geval van een algemene belasting, 
zoals de gemeentelijke onroerende-

zaakbelastingen, komt de opbrengst 

ten goede aan de algemene middelen. 

Het is aan de gemeenteraad om een 

keuze te maken of de opbrengst in 

duurzaamheid wordt geïnvesteerd. 

 Andere heffingen zijn door de wetgever 

ingericht als bestemmingsheffing: de 

opbrengst mag maximaal de kosten 

dekken die gepaard gaan met bepaalde 

overheidstaken. Ook met de diverse be-

stemmingsheffingen, zoals bijvoorbeeld 

de gemeentelijke rioolheffing, kunnen 

bepaalde duurzaamheidsinvesteringen 

worden bekostigd. Denk bijvoorbeeld 

aan voorzieningen die de afstroom bij 

hevige regenval bevorderen.

Daarnaast kan een heffing zo worden 

ingericht dat er een prijsprikkel vanuit 

gaat ter bevordering van duurzaam ge-

drag. Een decentrale overheid die over-

weegt om hun belastinginstrumentarium 

in te zetten voor duurzaamheidsbeleid 

zal derhalve een keuze moeten maken: 

willen we bepaalde uitgaven bekostigen 

of gedrag van belastingplichtigen veran-

deren? Wanneer een prijsprikkel daad-

werkelijk werkt, dan zal dat ten koste 

gaan van de belastingopbrengst. 

Er is relatief weinig onderzoek gedaan 

naar de effectiviteit van prijsprikkels 

door middel van decentrale heffingen. 

Toch heeft dat een flink aantal gemeen-

ten er niet van weerhouden om duur-

zaam belastingbeleid in te voeren. Ken-

nelijk spelen ook andere argumenten 

een rol. Zo heb ik geconstateerd dat 

een fiscale duurzaamheidsmaatregel in 

sommige gevallen een aanvulling vormt 

op andere niet-fiscale maatregelen. 

Denk bijvoorbeeld aan het afgeven van 

een parkeervergunning voor een ruimer 

gebied wanneer het een elektrisch voer-

tuig betreft. Dit is vooral voor onderne-

mers met meerdere panden in een ge-

meente interessant. De fiscale 

maat regel is hier een onderdeel van een 

breder beleid om de luchtkwaliteit van 

de gemeente te verbeteren. 

Een fiscale maatregel beoogt soms ook 

de businesscase van een duurzame 

alternatieve energie- of warmtebron te 

Het huidige kabinet lijkt doordrongen 
van de noodzaak tot het tegengaan 
van klimaatverandering. In het 
 regeerakkoord wordt een klimaatbeleid 

aangekondigd dat moet leiden tot een 

vermindering van de uitstoot van broei-

kasgassen met 49 procent in 2030. Een 

groot deel van dat nationale klimaatbe-

leid zal door decentrale overheden wor-

den vormgegeven. Een eerste stap 

daartoe is gezet in de vaststelling van 

het Interbestuurlijk Programma (IBP). 

Voor de belangrijkste duurzaamheids-

thema’s – klimaatmitigatie, klimaat-

adaptatie en circulaire economie – zijn 

daarin regionale strategieën en pro-

gramma’s geformuleerd. Daarnaast 

wordt door decentrale overheden ook 

eigen klimaatbeleid geformuleerd en 

 uitgevoerd.
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‘ Grotere 
voertuigen
betalen meer 
dan kleinere’

neer onroerende zaken in de nabijheid 

van die voorzieningen de mogelijkheid 

hebben om daarop aan te sluiten, kun-

nen de aanlegkosten ervan worden om-

geslagen over die onroerende zaken. 

De inzet van baatbelasting voor bekosti-

ging van duurzame voorzieningen in de 

openbare ruimte is niet zonder risico’s. 

Een herziening van deze regeling om 

partijen meer zekerheid te geven over 

de vraag welke voorzieningen met baat-

belasting verhaalbaar zijn, is gewenst. 

Parkeerbelastingen kunnen door ge-

meenten worden geheven in het kader 

van parkeerregulering. Toegestaan is 

parkeertarieven te differentiëren naar 

ruimtebeslag van het voertuig. Grotere 

voertuigen betalen zo meer dan kleine-

re. Nadeel daarvan is wel dat het niet 

per definitie zo is dat een groter voertuig 

vervuilender is dan een kleiner voertuig. 

Andere vormen van differentiatie dan de 

wettelijk genoemde, zoals naar de mate 

van emissie van het voertuig, zijn nu 

nog niet mogelijk. Onlangs is door het 

kabinet aangekondigd dat deze moge-

lijkheid op korte termijn wel wettelijk 

 geregeld wordt.  

In diverse gemeenten wordt de heffing 

van parkeerbelasting al gerelateerd aan 

de verbetering van de luchtkwaliteit. Zo 

is er in Amsterdam het Car2Go-project, 

waarbij met deelauto’s gratis gepar-

keerd kan worden op aangewezen 

plaatsen in de stad. Ook een koppeling 

met laadpalen voor elektrische auto’s 

komt in de praktijk voor. 

Een andere denkbare maatregel bij par-

keerbelasting is het stellen van milieu-

eisen aan een voertuig als voorwaarde 

voor het verlenen van een parkeerver-

gunning. Hierbij is het uitgangspunt om 

enkel nog een nieuwe parkeervergun-

ning te verstrekken aan ondernemers 

en bewoners wanneer de auto voldoet 

verbeteren. Een voorbeeld hiervan is 

een vrijstelling of verlaagd tarief preca-

riobelasting van een gemeentelijk warm-

tenet. In andere gevallen wil men zoveel 

mogelijk belemmeringen en administra-

tieve lasten voor duurzaam gedrag 

wegnemen. Zoals het legesvrij maken 

van een aanvraag omgevingsvergun-

ning voor zonnepanelen op een rijks- of 

gemeentelijk monument.

Ondanks deze valide argumenten om 

duurzaamheid fiscaal te stimuleren, acht 

ik het van groot belang dat meer onder-

zoek gedaan wordt naar de effectiviteit 

ervan. Vooral wanneer het gaat om 

grootschalige stimuleringsmaatregelen, 

bijvoorbeeld het met (belasting)subsi-

dies stimuleren van particulieren en be-

drijven om de hemelwaterafvoer af te 

koppelen van het gemeentelijke riool. 

Alleen op basis van goed onderzoek 

kan de effectiviteit van de maatregel 

worden afgewogen tegen de gevolgen 

ervan voor de gemeentelijke begroting 

en de lastenverschuivingen.

DUURZAME ENERGIE

Een centraal thema van duurzaam-
heid is duurzame energie: het vermin-
deren van de broeikasgas- uitstoot 
en de verbetering van de luchtkwaliteit. 

Gemeentelijke fiscale maatregelen die 

bij die doelstelling vooral een rol kunnen 

spelen zijn de baatbelasting, de par-

keerbelastingen en leges omgevingsver-

gunning.

Een baatbelasting kan maximaal dertig 

jaar worden ingevoerd ter bekostiging 

van de aanleg van fysieke voorzieningen 

in de openbare ruimte. De baatbelasting 

wordt in de praktijk gebruikt voor bij-

voorbeeld het verhalen van kosten van 

de aanleg van riolering in het buitenge-

bied van een gemeente. Bekostiging 

van vervanging van bestaande voorzie-

ningen met baatbelasting is slechts mo-

gelijk indien sprake is van verbetering. 

Is een duurzame energiebron aan te 

merken als nieuwe voorziening of als 

verbetering van een bestaande voorzie-

ning? Mijns inziens kan dat worden be-

toogd in geval van de aanleg in de 

openbare ruimte van voorzieningen als 

een zonnepaneelweide een windmolen-

park of een warmtecentrale. Ook wan-
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is steeds meer de norm in dat geval. 

Het extra stimuleren daarvan via een te-

gemoetkoming op de verschuldigde le-

ges is dan onnodig. Dit geldt zeker voor 

nieuwbouwwoningen waarvoor geldt 

dat zij in de toekomst niet langer kun-

nen worden opgeleverd met een aan-

sluiting op het aardgasnet. 

In een aantal gevallen vind ik een tege-

moetkoming in de leges omgevingsver-

gunning wel gerechtvaardigd. Dit is bij-

voorbeeld het geval wanneer voor het 

aanbrengen van zonnepanelen leges 

omgevingsvergunning verschuldigd 

vanwege toetsing aan welstandseisen 

of aan eisen die voortvloeien uit be-

scherming van monumenten. Vooral bij 

deze laatstgenoemde categorie kan 

door stapeling van verschuldigde lege-

starieven de terugverdientijd van zonne-

panelen toenemen, waardoor de ge-

meentelijke leges negatief werken op 

investeringen in duurzame energievoor-

zieningen. Voor monumenten is namelijk 

ook een monumentenvergunning ver-

eist. Het verlagen van deze tarieven bij 

de aanschaf van zonnepanelen zou dit 

effect verminderen.

GECOÖRDINEERDE AANPAK

Op dit moment lijken veel gemeenten 
op klimaatgebied nog ieder voor zich 
het wiel uit te vinden. Een meer
 gecoördineerde aanpak op dit punt is 

raadzaam en wenselijk. Wellicht zelfs 

een daartoe toegespitst expertisecen-

trum. In dat opzicht is het toe te juichen 

dat de VNG onlangs kwam met een ei-

gen inventarisatie en afwegingskader 

voor mogelijkheden van inzet van het 

belastinginstrumentarium voor duur-

zaamheidsdoelstellingen. Wellicht zijn 

ook gecoördineerde proefprocedures 

nodig om te bezien of nieuwe toepas-

singen met bestaande heffingen bij de 

belastingrechter stand kunnen houden. 

Binnen alle duurzaamheidsthema’s is 

samenwerking en afstemming met an-

dere partijen noodzakelijk om beleid op 

elkaar af te stemmen en de effectiviteit 

van de maatregelen te vergroten. Op 

het terrein van duurzame energie zal die 

gezocht moeten worden met provin-

cies, netbeheerders en woningcorpora-

ties. Als het gaat om klimaatadaptatie 

ligt vooral samenwerking met water-

schappen voor de hand. 

De transitie naar een meer duurzame 

samenleving zal hand in hand gaan met 

de ontwikkeling van nieuwe technieken 

op de genoemde duurzaamheidsthe-

ma’s. Dit vraagt ook om een ruim palet 

aan instrumenten van overheden en dat 

ook adaptief is zodat kan worden inge-

speeld op technische ontwikkelingen en 

innovatieve toepassingen. Daarvoor is 

ook een wetgever nodig die in de ‘mee-

werkstand’ zit. 

Naast effectieve samenwerking en coör-

dinatie van mogelijkheden en technie-

ken, is de decentrale duurzaamheids-

opgave een extra argument om werk te 

maken van verruiming en verbetering 

van het eigen belastinggebied van de-

centrale overheden, en vooral dat van 

gemeenten. Aanpassing van diverse 

bestaande instrumenten is gewenst. Dit 

betreft naast de verdere tariefdifferentia-

tie van parkeerbelastingen wellicht ook 

aanpassing van de regeling van de ri-

oolheffing en de afvalstoffenheffing. 

Om zo gemeenten meer dwingend te 

laten aansluiten bij het principe ‘de 

 vervuiler betaalt’. 

Dit zou hand in hand moeten gaan met 

 beschikbare technieken om afval effec-

tief te scheiden en afzonderlijk of naar 

gewicht te beprijzen. 

Ten slotte is ruimte nodig om te experi-

menteren met nieuwe fiscale instrumen-

ten. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het 

verder ontwikkelen van mogelijkheden 

voor gemeenten tot introductie van een 

afzonderlijke hemelwaterheffing. Maar 

vooral kansrijk acht ik experimenteren 

met fiscale instrumenten voor gebouw-

gebonden financiering, bijvoorbeeld ge-

ent op de huidige regeling van de baat-

belasting. Doordat gemeenten het 

beste zicht hebben op de eigen wo-

ningvoorraad ligt het ook voor de hand 

dat zij een effectief fiscaal bekostigings-

instrument in handen krijgen dat de hui-

dige woningeigenaar ontziet. De transi-

tie naar een duurzame woning kan 

budgetneutraal verlopen voor huidige 

eigenaren wanneer de gemeente de 

verduurzaming voorfinanciert en de 

maandelijkse energiebesparing in euro’s 

ongeveer net zo hoog is als de terugbe-

taling van de investering in de vorm van 

een gemeentelijke heffing verspreid over 

een periode van maximaal 30 jaar.

Alleen met een effectief fiscaal instru-

mentarium kunnen decentrale overhe-

den de rol oppakken die hen wordt 

toegedicht in de transitie naar een 

 duurzame samenleving. 

*Dit is een ingekorte versie van het es-

say dat Arjen Schep in opdracht van 

de Raad van het Openbaar Bestuur 

schreef ten behoeve van de Dag van de 

Financiële Verhoudingen met als thema 

‘Verduurzamen en nu het geld nog!’ 

die op 19 april in Gouda wordt 

 georganiseerd. 

Info: www.raad open baarbestuur.nl

aan bepaalde eisen op het gebied van 

uitstoot. In deze variant is niet het tarief 

gerelateerd aan de emissie van het 

voertuig, maar slechts de vergunning-

verlening. Met dergelijk beleid wordt de 

aanschaf van schonere voertuigen gesti-

muleerd. Gegeven de hiervoor beschre-

ven beperkende wettelijke omschrijving 

van de heffingsmaatstaven zal deze 

maatregel zich nog op juridische 

 houdbaarheid moeten bewijzen. 

BOUWLEGES

Vanwege de hoogte van de aansla-
gen en de duidelijke link met duur-
zaamheid, vormen ook de leges om-
gevingsvergunning (bouwleges) een 

interessante optie in het kader van dit 

essay. De systematiek van de bepaling 

van de hoogte van de bouwleges heeft 

in beginsel een negatief effect op het 

stimuleren van duurzaam bouwen. De 

hoogte van bouwleges is in de meeste 

gemeenten afhankelijk van de bouw- of 

aannemingssom. Het gebruik van duur-

zame bouwmaterialen en investeringen 

in duurzame energievoorziening zijn 

doorgaans duurder dan de reguliere 

bouwwijze, waardoor de leges omge-

vingsvergunning voor een duurzaam 

gebouw hoger kunnen uitvallen. In die 

zin vormt de systematiek van de heffing 

van bouwleges een rem op investerin-

gen in duurzame bouwwijzen. Een gere-

duceerd tarief voor duurzame bouw ligt 

als gedachte in dat kader voor de hand. 

In veel gemeenten wordt duurzaam 

bouwen beloond door een tegemoetko-

ming in de leges. In het regeerakkoord 

is aanscherping van de normen voor 

duurzame bouw aangekondigd. Mijns 

inziens is bij groene leges bij nieuw-

bouw van woningen al snel sprake van 

een ‘cadeau-effect’: duurzaam bouwen 
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