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18 november 2015 

Telecomleges, de gouden grond van Leeuwarden 

 

 

 

Geacht college, 

 

Uit een recent onderzoek is gebleken dat Telecom bedrijven in 2015 in Leeuwarden € 18.580,02 moesten 

betalen voor een vergunning van 10 km glasvezelkabel. Daarmee is Leeuwarden 30 keer duurder dan 

bijvoorbeeld een dichtbevolkte stad als Den Haag. Wij vinden Leeuwarden ook goud waard maar dit is 

buitensporig! Door deze hoge tarieven dreigt het gebruik van supersnel internet voor veel consumenten en 

bedrijven een kostbare zaak te worden terwijl snel, stabiel en betaalbaar internet van vitaal belang is voor een 

leefbare stad en een bloeiend bedrijfsleven in Leeuwarden.  
 

Naar aanleiding van dit nieuws hebben wij de volgende vragen:  

1. Bent u er van op de hoogte dat een ondernemer voor een telecom vergunning in Leeuwarden 30 keer 
zoveel betaalt als in Den Haag en zelfs bijna 44 keer zoveel als in Amsterdam? 
 

2. Kunt u verklaren waarom een vergunning  in Leeuwarden vele malen duurder is dan in bijvoorbeeld 
Den Haag, Amsterdam, Franekeradeel, en Leidschendam-Voorburg? 
 

Volgens de Handreiking kostentoerekening heffing, rechten en tarieven 2014 is kruissubsidiëring bij 
Telecomleges verboden. De leges voor Telecom mogen alleen de werkelijke kosten bevatten die gemeenten 
maken voor het nemen van het besluit. 

 
3. Bent u het met ons eens dat deze leges kostendekkend moeten zijn maar niet moeten worden gebruikt 

als melkkoe? Zo nee waarom niet? 
 

4. Wat heeft de gemeente Leeuwarden het afgelopen jaar verdiend aan deze belastingmaatregel (verschil 
tussen opbrengst en kosten)?  

 

In ons zakelijke en privé leven neemt internet een belangrijke rol. Door de ontwikkeling van internet of things 
is het steeds gemakkelijker geworden om producten met elkaar te laten communiceren. Hierdoor ontstaan 
nieuwe inzichten, nieuwe producten en bedrijven. Een goede en moderne internet basis infrastructuur is 
hiervoor echter onontbeerlijk. De VVD Leeuwarden is bang dat Leeuwarden zich met deze Telecomleges uit de 
markt prijst en dat de Leeuwarders hier letterlijk en figuurlijk de prijs voor (gaan) betalen.  
 

5. Monitort u de gevolgen (bijvoorbeeld de latere investering door Telecomaanbieders in hun netwerk  of 
hogere marktprijzen) van uw hoge leges? Zo ja hoe? 

6. Kunt u ons deze monitor doen toekomen? 
7. Bent u naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek bereid om de tarieven neerwaarts bij te 

stellen? Zo nee, waarom niet? 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de VVD-fractie, 

Serge Hollander en Sietze Bouma  

06-10891386 


