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Hoogte bouwleges Windpark Krammer onterecht 
 
BRUINISSE – De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in 2014 ten onrechte 2,1 miljoen 
aan bouwleges in rekening gebracht bij Windpark Krammer. Dat heeft het gerechtshof 
in ’s-Hertogenbosch vandaag bekendgemaakt in hoger beroep. De rechtbank in Breda 
stelde eerder de gemeente Schouwen-Duiveland in het gelijk. Maar in hoger beroep is 
de legesaanslag vernietigd.     
 
Volgens het hof heeft de gemeente niet inzichtelijk gemaakt hoe het bedrag was 
opgebouwd en had de gemeente bij de vaststelling van de begroting rekening moeten 
houden met de legesbate. Het was in 2013 al bij de gemeente bekend dat Windpark 
Krammer in 2014 een aanvraag zou doen voor de omgevingsvergunning.  

Directeur Tijmen Keesmaat van Windpark Krammer: “Windpark Krammer is een project 
waar we om heel veel redenen ongelooflijk trots op zijn, maar dat het ons nooit is gelukt 
om over de hoogte van de leges een redelijk compromis te sluiten met de gemeente 
Schouwen-Duiveland heb ik persoonlijk altijd als een nederlaag ervaren.”   
 
De legeskwestie sleept sinds 2014. Al bij de aanslag gemeentelijke belastingen (leges) 
heeft Windpark Krammer bezwaar gemaakt tegen de hoogte en de grondslag. Volgens 
belastingadviseur Sjoerd Bosma van Windpark Krammer leidt de legesverordening tot 
overschrijding van de opbrengstlimiet: “De geraamde baten en lasten zijn bij de 
gemeentelijke legesheffing in onbalans. Dit betekent dat de gemeente beduidend meer 
leges ontvangt dan de gemeente aan kosten van dienstverlening heeft en dat mag niet.” 
 
Jarenlang heeft Windpark Krammer geprobeerd om met de gemeente Schouwen-
Duiveland tot een redelijker legesbedrag te komen. “Wij vonden een bedrag van 
ongeveer vijf of zes ton al heel redelijk. Maar alle voorstellen die we daarvoor hebben 



 

gedaan werden categorisch afgewezen. Dat we uiteindelijk naar de rechter zijn gestapt 
was een lastige beslissing. Dit project is tot stand gekomen omdat er door veel 
verschillende partijen heel constructief en intensief is samengewerkt. Ook met de 
gemeente. Alleen op dit onderwerp lukte dat helaas niet en dat betreuren we zeer,” 
aldus Keesmaat.   
 
Het gerechtshof heeft Windpark Krammer nu in het gelijk gesteld. Daarmee is de 
legesverordening onverbindend verklaard en moet de gemeente Schouwen-Duiveland 
het volledige bedrag van 2,1 miljoen euro terugbetalen aan Windpark Krammer.  
  
Bij de behandeling van de zaak vorig jaar juli drong het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch 
er bij partijen op aan om een compromis te bereiken. De rechter gaf toen al aan dat het 
risico voor de gemeente groot is. Met mogelijk grote financiële gevolgen omdat de 
rechter alleen antwoord geeft op de vraag of de legesverordening wel of niet 
verbindend is en de aanslag wel of niet terecht is opgelegd. Partijen zijn met elkaar in 
overleg gegaan over een compromis, maar de gemeente is volgens Keesmaat nooit met 
een redelijk voorstel gekomen.  
 
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het park is gebouwd 
namens burgers, vijfduizend leden van Zeeuwind en Deltawind hebben er geld in 
gestoken. Keesmaat: “Alle uitgaven moet je te allen tijde kunnen verantwoorden en 
deze kostenpost was ons een doorn in het oog. We waren het aan de leden verplicht dit 
zorgvuldig uit te zoeken. Dat Schouwen-Duiveland nu voor dit voldongen feit is gesteld 
is, is heel zuur. We waren echt veel liever tot een compromis gekomen.”   
 
Wat Windpark Krammer gaat doen met de 2,1 miljoen die beschikbaar komt is nog 
onduidelijk. De aandeelhouders gaan hier een zorgvuldige afwegingen in maken. En er 
zal gezocht worden naar manieren om het ten goede te laten komen aan de 
verduurzaming van de regio.   
 
Het is nog niet duidelijk of met deze uitspraak definitief een einde is gekomen aan de 
kwestie. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft zes weken de tijd om in cassatie te 
gaan bij de Hoge Raad.   
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