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

Verzenddatum

1 4 MAART 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 26 februari 2013 ontvingen wij vragen van Forza inzake de precariobelasting.
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de gestelde vragen.
Welke bedragen zijn uiteindelijk in totaal per jaar aan precariobelasting begroot voor resp.
2010, 2011, 2012 2013, 2014 en 2015?
Antwoord: Zie hiertoe pagina 66 van de financiële begroting 2013-2016 en het bij antwoord
vraag 3 opgenomen schema. Bij de begratingsraad 2011 in november 2010 is besloten tot
het invoeren van precariobelasting op kabels en leidingen. Over hetjaar 2010 hadden we
dus alleen een relatief lage opbrengst van reguliere precario voor het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
2

Welke bedragen voor precariobelasting waren primair begroot in de zelfde jaren?
Antwoord: Opgenomen in schema bij vraag 3. Hierbij opgemerkt dat u bij de
voorjaarsrapportage een voorstel ontvangt tot wijziging (verhoging) van de opbrengsten in
de begroting.

3

Voor welk bedrag zijn in totaal aan aanslagen precariobelasting opgelegd over de fiscale
jaren 2010, 2011, 2012 en (indien al bekend) 2013?
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Antwoord: Over het jaar 2013 zijn de aanslagen nog niet opgelegd.
bedragen* € 1.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Primaire begroting

338

2.038

2.079

2.128

2.128

2.128

2.128

Uiteindelijke begroting

68

1.968

2.079

2.128

2.128

2.128

2.128

werkelijk

82

2.098

6.000

4

Lopen er procedures of hebben er procedures gelopen (essentieel qua aard en omvang)
over de aanslagen precariobelasting over de jaren 2010, 2011, 2012 en (indien al bekend)
2013? Zo ja voor welk (betwist) totaal bedrag?

Antwoord: Over het jaar 2011 loopt er nog een bezwarenprocedure voor een bedrag van
€ 6. 000,-. De aanslagen over het jaar 2012 zijn eind januari 2013 verstuurd. Volgens onze
verordening op de precariobelasting moesten de aanslagen na afloop van het kalenderjaar
worden verstuurd. De bezwaartermijn loopt tot en met donderdag 14 maart 2013. Namens
de beheerder van de elektriciteitsleidingen is een pro forma bezwaarschrift binnengekomen
inzake de aanslag 2012. Er wordt door hen verzocht een nadere termijn te stellen voor het
aanvullen van de gronden van bezwaar.
5. Indien de primaire begrotingen afwijken van de daadwerkelijk opgelegde of op te leggen
aanslagen: hoe zijn de verschillen te verklaren?

Antwoord: Over het jaar 2012 is voor het eerst een aanslag opgelegd over de
elektriciteitsleidingen. Hierdoor wijkt de werkelijke opbrengst over 2012 behoorlijk positief af
van de begroting aangezien dit pas bekend is geworden na het vaststellen van onze
najaarsrapportage 2012.
6.

Verwacht u naast de totalen in de voorgaande vraag sub 2 (tot op heden daadwerkelijk
opgelegd) nog meer aanslagen precariobelasting over de jaren 2010 tot en met 2015 op te gaan
leggen c.q. navorderingsaanslagen op te gaan leggen?

Antwoord: Over hetjaar 2010 werd er nog geen precario op kabels en leidingen geheven.
Het raadsbesluit hiertoe is in november 2010 genomen ingaande het belastingjaar 2011.
ingevoerd. Over 2011 wordt nog onderzocht welke mogelijkheden er zijn tot het opleggen
van aanslagen. Voor wat betreft de waterleidingen zijn wij zoals u weet in gesprek over het
mogelijk opleggen van precario.
7.

Kunt u ten aanzien van voorgaande vragen (uiteraard zonder namen van belastingplichtigen) een
splitsing maken in: precario voor telecomleidingen c.q. kabels, elektriciteitsleidingen c.q. kabels,
gasleidingen, olieleidingen, waterleidingen en overige precariobelasting? Zo ja: hoe is deze?
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Antwoord:
Deze bedragen kunnen rechtstreeks herleid worden tot organisaties. Ode gemeente
verstrekt nooit informatie over individuen of individuele bedrijven. Daarom kunnen we deze
informatie niet verschaffen. Deze informatie zal ter inzage bij de griffie worden gelegd.
8.

In uw brief van 18 december 2012 aan PWN geeft u aan het voornemen te hebben om de
overeenkomst van 1992 op te zeggen "tegen 1 januari 2014". Betekent dit dat u pas ingaande
2014 precariobelasting gaat heffen over de waterleidingen van PWN? Of heeft u reeds over de
jaren voorafgaand aan 2014 aanslagen opgelegd?

Antwoord: Dat betekent dat we op zijn vroegst met ingang van 2014 precario gaan heffen op
de waterleidingen.
9.

Indien u eerst per 2014 precario op waterleidingen gaat heffen is dit dan een bedrag dat op
de in de begroting geraamde bedragen voor precariobelasting komt?

Antwoord: ja, dat klopt. Bij de voorjaarsrapportage 2013 ontvangt u hiertoe een voorstel.
10. Zijn er ten aanzien van andere eigenaren van (en/of belastingplichtigen m.b.t.) kabels en
leidingen soortgelijke situaties (zoals vrijstellingen, overeenkomsten of procedures) als nu
m.b.t. PWN?

Antwoord: Ja, telecomleidingen zijn op grond van de wet vrijgesteld. Ook C021eidingen zijn
wettelijk vrijgesteld. Voor wat betreft de kabels van het Hoogheemraadschap is er een
privaatrechtelijke belemmering.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

