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Geachte raad, geacht college, 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder van Noord-Holland boven het 

Noordzeekanaal. Om de veiligheid van alle inwoners en ondernemers te waarborgen, voeren wij 

jaarlijks talloze projecten uit. Hierbij werken wij intensief samen met gemeenten, provincie en het 

Rijk. Het gaat meestal om omvangrijke en dure projecten waarvan de bouwkosten tot tientallen 

miljoenen euro's oplopen. Helaas heffen sommige gemeenten bouwleges waardoor de projecten 

duurder worden.  

 

Verzoek vrijstelling van leges 

Het hoogheemraadschap doet daarom een beroep op alle gemeenten in het gebied om openbare 

besturen, ambtenaren of instellingen vrij te stellen van leges voor diensten die het openbaar belang 

dienen. 

 

Ons gezamenlijke doel 

Als lokale overheden hebben zowel het hoogheemraadschap als de gemeenten als doel gesteld hun 

taken maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Met dit gezamenlijke doel voor ogen is het leges 

heffen tussen gemeenten en hoogheemraadschap onderling onwenselijk.  

Wij streven ernaar de stijgende kosten voor de veiligheid en waterbeheer voor burgers en bedrijven 

juist te beperken, zoals verwoord in het Bestuursakkoord Water. Het niet opnemen van een 

vrijstelling voor de openbare besturen in de legesverordening staat hier haaks op. 
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Gevolg van het niet opnemen van de vrijstellingsbepaling  

Iedere kostenverhoging bij het hoogheemraadschap moet doorberekend worden en leidt tot een 

belastingverhoging voor alle inwoners in het gebied van het hoogheemraadschap en dus ook voor de 

inwoners van uw gemeente.  

 

Ons verzoek 

Wij verzoeken u dan ook om bij de eerste wijziging/herziening van de legesverordening een bepaling 

op te nemen waarbij openbare besturen worden vrijgesteld van de heffing van bouwleges. Dit laat 

ongemoeid de mogelijkheid om met een maatwerkovereenkomst te werken bij projecten die een 

buitenproportionele tijdsinzet vragen, zoals bij het hoogwaterbeschermingsprogramma. Wij zien 

hiermee een goede grondslag voor het verdere partnerschap tussen uw gemeente en het 

hoogheemraadschap.  

 

Mocht u behoefte hebben aan verdere uitleg, dan lichten wij ons verzoek graag mondeling toe. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

 

de secretaris,  de  voorzitter,  

 

 

M.J. Kuipers   drs. L.H.M. Kohsiek  

 

 

 

  

 

 

 

 


