
 

 

  

 
 

 

 

 
 

de leden waterschappen 

   
datum ons kenmerk contactpersoon 

4 april 2022 117637 RN mw. V. Anches 

   
bijlage(n) uw kenmerk e-mail 

Advies ‘Gevolgen Omgevingswet 

voor leges waterschappen’ Van den 

Bosch & Partners 

- vanches@uvw.nl 

   
betreft   

Gevolgen Omgevingswet voor  

legesheffing waterschappen 

  

 

 

Geachte leden, 

 

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. De grondslag om leges te heffen 

wordt onder de Omgevingswet verbreed. Voor waterschappen betekent de inwerkingtreding van de Om-

gevingswet bijvoorbeeld dat zij (we 

er) leges voor wateractiviteiten kunnen heffen. Het heffen van leges geschiedt op basis van een door het 

algemeen bestuur van het waterschap vastgestelde verordening.  

 

Op dit moment beschikken niet alle waterschappen over een legesverordening. Omdat het belang van het 

hebben van een legesverordening onder de Omgevingswet toeneemt1, heeft de Unie besloten de water-

schappen te ondersteunen met een praktisch advies. Dit treft u in de vorm van een advies van Van den 

Bosch & Partners als bijlage bij deze brief aan. In het advies wordt ingegaan op de juridische grondslag 

voor het heffen van leges na inwerkingtreding van de Omgevingswet, de kostenonderbouwing van de le-

ges, de consequenties van de Omgevingswet voor de legesheffing (met aandacht voor de gevolgen van 

keuzes die in de waterschapsverordening worden gemaakt voor de mogelijkheid om leges te heffen) en 

aandachtspunten voor de leges in het kader van de Omgevingswet. Ook worden in het advies voorbeeld-

bepalingen gegeven die de waterschappen kunnen benutten bij het opstellen van de eigen legesverorde-

ning. In aanvulling op het advies (zie hiervoor bladzijde 19 van 34) merken wij op dat waterschappen in-

dien gewenst ook voor vooroverleg (omgevingsoverleg) en voor de wijziging of intrekking van een omge-

vingsvergunning en de wijziging van een maatwerkvoorschrift of toestemming gelijkwaardige maatregel, 

leges kunnen heffen.  

 

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

- Zoals u in het advies kunt lezen, wordt gewerkt aan een wijziging van de Omgevingswet waarbij onder 

andere de interbestuurlijke doorberekening van kosten wettelijk wordt geregeld. Het is echter niet zeker 

dat deze wijziging tegelijk met de Omgevingswet in werking zal treden. Bestuurlijk is afgesproken dat het 

 
1 Dit hangt samen met het fenomeen ‘meervoudige aanvragen’ onder de Omgevingswet en de voorgenomen wette-

lijke mogelijkheid om kosten van advies en instemming interbestuurlijk aan elkaar in rekening te kunnen brengen. 
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in dat geval wel mogelijk zal zijn dat bestuursorganen elkaar kosten in rekening brengen. Ook is afgespro-

ken dat de rekening in dat geval betaald zal worden. Wij vragen u hiermee rekening te houden. 

- Op dit moment werken het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie aan een handreiking die bestuursorganen 

behulpzaam kan zijn bij het structureren van het werkproces dat samenhangt met de doorberekening van 

kosten. De voorgenomen werkafspraken zullen naar verwachting deze en volgende maand door middel 

van zogenaamde botsproeven worden getoetst. De handreiking zal daarna worden vastgesteld en aan ge-

meenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen ter beschikking worden gesteld.  

 

Wij hopen u voor dit moment van dienst te zijn met het advies. Als u vragen heeft, kunt u contact opne-

men met Virginia Anches. Dit kan via vanches@uvw.nl of via 06-51747049. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 
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