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Beantwoording schriftelijke vragen fractie Forza! over
de precariobelasting op kabels en leidingen

Verzenddatum

1 9 FEB. 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op 7 februari 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over de
precariobelasting op kabels en leidingen. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Op 25 september 2012 heeft u een geheim besluit genomen onder de naam: "Opzeggen
duurovereenkomsten energie- en waterleidingbedrijven" (2012-0021758). Omvat dit besluit
het eenzijdig opheffen van de vrijstelling c.q. het niet heffen van precariobelasting op het
leidingnet van (o.a.) het provinciaal waterleidingbedrijf PWN? Zo neen: wat omhelst het
besluit dan wel?
Antwoord: het besluit bevat het opzeggen van de overeenkomst uit 1992 met de PWN
inzake het hebben van leidingen in gemeentegrond.

Vraag 2:
Heeft het College al uitvoering gegeven aan dit besluit? Zo ja: wat is ter zake geschied?
Antwoord: wij hebben in december jl. aanzegging van de opzegging verstuurd aan PWN.
PWN heeft nu de gelegenheid hun visie te geven. Op basis hiervan nemen wij het besluit.
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Vraag 3:
Is het College op de hoogte van (de uitspraken in) de juridische procedures die in
soortgelijke situaties gevoerd zijn? Zo ja: op grond waarvan is het College van mening dat
deze procedures in het geval van Haarlemmermeer niet van toepassing zijn?
Antwoord: wij zijn bekend met de procedures die PWN gevoerd heeft tegen gemeenten. Wij
menen dat de feiten in onze situatie anders liggen, zodat de overeenkomst met PWN kan
worden opgezegd.

Vraag 4:
Zijn er met PWN voorafgaand aan of na het genomen besluit en het uitvoeren daarvan
bestuurlijke contacten geweest? Zo neen: waarom niet? Zo ja wat omhelsden deze
contacten inhoudelijk?
Antwoord: PWN heeft haar visie op aanzegging van de opzegging mondeling op ambtelijk
niveau toegelicht. Bestuurlijk is er geen contact geweest, hetgeen ook niet gebruikelijk is.

Vraag 5:
Is het College van mening dat een schepje bovenop de lastenverzwaringen voor onze
inwoners verantwoord is? Zo ja: kunt u dat toelichten? Zo neen: bent u bereid uw
besluitvorming ten aanzien van PWN te herzien?
Antwoord: PWN is verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven van het waterverbruik.
Het is een keuze van de PWN om precario al dan niet door te berekenen.

Vraag 6:
In Den Haag is het politiek streven van (met name de VVD) gericht op het vrijstellen van
nutsvoorzieningen van precariobelasting: waarom voert u als College, waarvan de VVD deel
uitmaakt, een haaks daar op staand beleid?
Antwoord: binnen de wet kan de gemeenteraad besluiten nemen tot het heffen van
belastingen, zoals bijvoorbeeld hondenbelasting en precario op kabels en leidingen. Het
college voert het raadsbesluit uit zoals genomen bij de programmabegroting 2011 inzake de
eerste tranche bezuinigingen. Dit staat los van het politiek/bestuurlijk streven van het kabinet
of de Tweede Kamer. De ontwikkelingen rond het wetsvoorstel houden we uiteraard
nauwlettend in de gaten. Wij hebben al vele jaren een precarioverorden ing. die jaarlijks
wordt vastgesteld door uw raad. In november 2010 is door uw raad besloten om met ingang
van het begrotingsjaar 2011 ook precariobelasting op kabels en leidingen te gaan heffen.
Hiervoor is in de eerste tranche bezuinigen een opbrengst van € 1, 7 miljoen opgenomen. De
programmabegrotingen en belastingvoorstellen van 2012 en 2013 zijn unaniem
aangenomen door uw raad.
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Vraag 7:
De voorzitter van de Raad in Haarlemmermeer is een voorstander van het fatsoenlijk
omgaan van raadsleden met elkaar en het College. Deelt het College, en dan met name de
Voorzitter van College en van de Raad, de mening van Forza! dat, door onderhavig besluit
te nemen met uitsluiting van de Raad, iedere norm en elke waarde van politiek fatsoen met
voeten getreden worden?
Antwoord: wij voeren voornoemd raadsbesluit uit. Wij herkennen ons dan ook niet in deze
vraagsteil ing.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgemeester,
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