
Gemeente Leusden
Bezoekadres
't Erf 1
3831 NA Leusden

Postadres Telefoon 14 033
Postbus 150 gemeente@leusden.nl
3830 AD Leusden www.leusden.nl

Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
t.a.v. de klimaatonderhandelaar klimaattafel gebouwde omgeving
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG

(VNG)
Nummer:
J 20I8Cũ9QQ
Ont vangstdatum:
Itļ decemtw W/8

Zaaknummer: Uw brief van: Uw kenmerk: Behandeld door:
L198486 R. Reemst

Verzonden:

1 2 DEC. 2018

Onderwerp: Duurzaamheid in OZB

Geachte dames, heren,

De gemeente Leusden heeft als doel om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn, en vindt het 
daarom belangrijk dat de verduurzaming van woningen en bedrijven wordt gestimuleerd.
Een onbedoeld effect van het investeren in duurzaamheidsmaatregelen is/kan zijn dat dit tot 
een hogere Woz-waarde leidt, en daarmee eveneens tot een hogere OZB-aanslag.
In verband hiermee heeft de gemeenteraad van Leusden op 8 november 2018 unaniem een 
motie “duurzaamheid in OZB” aangenomen. U treft deze bijgevoegd aan.
De motie heeft ten doel om de rijksoverheid te bewegen er voor te zorgen dat de 
verduurzaming van onroerende zaken niet wordt ontmoedigd door een hogere belastingdruk. 
Wij vragen de VNG om er bij het kabinet op aan te dringen dat de belastingregelgeving voor 
gemeenten hiertoe wordt aangepast en vernieuwd, o.a. in uw contacten en bestuurlijke 
overleggen met het kabinet in het kader van het Klimaatakkoord.

^Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Leusden,
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H.W. de Graaf - Koelewijn 
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester 
burgemeester

Bijlage
motie duurzaamheid in OZB

Afschrift aan
- Voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving
- Tweede Kamerfracties



33 ľ*

SP.

—iiMOTIE vreemd aan de orde van de dag

te behandelen in de raadsvergadering van 8 november 2018

Onderwerp: duurzaamheid in OZB

Constaterend dat:
- tijdens de uitwisseling met de GBLT op 8 oktober jl. de raad is geïnformeerd over de 

maatregelen die een gemeente middels WOZ/OZB kan nemen;
- het niet mogelijk is voor een gemeente om in de OZB te differentiëren;
- gemeente Leusden in 2040 energieneutraal wil zijn en het daarom belangrijk is om 

verduurzaming van woningbouw en bedrijfspanden op alle vlakken te stimuleren;
- op dit moment huiseigenaren of huurders door de gemeente niet financieel/fiscaal 

gestimuleerd worden om hun huis te verduurzamen.

Overwegende dat:
- op dit moment ondernemers en huiseigenaren die hun pand en/of woning vergroenen 

soms méér OZB moeten betalen omdat duurzame voorzieningen en/of een hoger 
energielabel kunnen leiden tot een hogere waarde van hun pand of woning;

- als gevolg van deze verhoging de stimulans om panden/woningen te verduurzamen 
wordt tegengewerkt;

- het de gemeente ontbreekt aan effectieve instrumenten om hier iets aan kunnen 
veranderen.

Verzoekt het college:
- om samen met andere gemeenten in VNG-verband de rijksoverheid te bewegen om 

onbedoelde tegenwerking van verduurzaming van woningen en bedrijfspanden door 
belastingen, gerelateerd aan de waarde, te bestrijden;

- de raad halfjaarlijks te informeren over de vorderingen en resultaten van deze lobby.

en gaat over tot de orde van de dag.

onders Fenneke van der Vegte Anneļt Belt


