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Samenvatting
Op de aankondiging van het voornemen de overeenkomsten met Gasunie, Liander, PWN en
St. Waternet op te zeggen, mede in verband met het mogelijk maken van precarioheffing,
hebben wij van deze partijen reacties ontvangen. Die bieden grond voor de volgende
conclusies en besluitvorming:
wij gaan uit van een rechtsgeldige overeenkomst met Gasunie. Deze zeggen wij op,
zodat precarioheffing mogelijk wordt;
er is geen sprake van een overeenkomst met Liander. Voor zover nodig zeggen wij
voorwaardelijk op en wij houden vast aan precarioheffing;
wij laten de overeenkomsten met PWN en St. Waternet in stand en zien af van
precarioheffing op de waterleidingen van PWN en St. Waternet.
Inleiding
Bij besluit van 25 september 2012 hebben wij besloten om de overeenkomsten met
Gasunie, PWN, St. Waternet en Liander (voor zover nodig) op te zeggen tegen 1 januari
2014 en vanaf 2014 precario te gaan heffen. Bij brief van 18 december 2012 zijn Gasunie,
PWN, St. Waternet en Liander geïnformeerd over dit voornemen. Wij hebben van alle
bedrijven een reactie ontvangen op dit voornemen.
Context
Doelstelling van de opzegging van deze overeenkomsten is tweeledig:
precarioheffing mogelijk maken;
het vaststellen van een uniforme regeling voor kabels en leidingen in
gemeentegrond (met o.m. regels over vergunningen en de kosten van verleggen).
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Overwegingen naar aanleiding van de ontvangen reacties
Gasunie:
De reactie van Gasunie geeft aanleiding om van een rechtsgeldige overeenkomst uit te
gaan. Wij zeggen daarom de overeenkomst met Gasunie integraal op om tot precarioheffing
over te gaan.
Liander:
Wij zijn reeds overgegaan tot het heffen van precariobelasting bij Liander, omdat Liander tot
op heden het bestaan van een overeenkomst niet heeft bewezen. Liander heeft bij
Cocensus een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag precariobelasting kabels en
leidingen over het jaar 2012. Cocensus zal uiterlijk 31 december 2013, maar naar
verwachting eerder, uitspraak doen op dit bezwaarschrift. Vooralsnog zien wij in het
bezwaarschrift van Liander geen aanleiding om van precarioheffing af te zien. Wij zeggen de
overeenkomst met Liander dan ook voorwaardelijk op (voor zover in rechte komt vast te
staan dat wel sprake is van een overeenkomst).
PWN en St Waternet:
In nader overleg met PWN en St Waternet hebben wij besloten om de overeenkomst niet op
te zeggen om de volgende redenen:
-

in 2007 is een convenant gesloten tussen PWN, de provincie Noord-Holland en de
Noord-Hollandse gemeenten over samenwerking in de waterketen en er is sprake van
een steeds intensievere samenwerking met PWN binnen de provinciale waterketen;
landelijk is afgesproken om in de waterketen tot een lastenverlaging voor de burgers te
komen (Bestuursakkoord Water d.d. 2011 tussen de VNG, de Unie van Waterschappen
en de VEWIN);
er geldt tussen PWN en de Noord-Hollandse gemeenten reeds een uniforme regeling;
het recht op schoon drinkwater is een door de VN erkend mensenrecht en water heeft
daardoor een bijzondere waarde.

Het voorgaande betekent dat wij ten vervolge op het collegebesluit van 25 september 2012:

-

uitgaan van een rechtsgeldige overeenkomst met Gasunie. Deze zeggen wij primair in
zijn geheel op, zodat precarioheffing mogelijk wordt. Subsidiair zeggen wij op uitsluitend
met betrekking tot de verleggingskosten;
niet uitgaan van enige overeenkomst met Liander. Voor zover nodig zeggen wij
voorwaardelijk op, primair geheel op en subsidiair uitsluitend met betrekking tot de
verleggingskosten. Wij houden vast aan precarioheffing;
de overeenkomsten met PWN en St. Waternet in stand laten en afzien van
precarioheffing op de waterleidingen van PWN en St. Waternet;
in het derde kwartaal starten met de voorbereiding van een uniforme
Leidingenverordening en Verlegregeling, die op 1 januari 2014 in werking zullen treden.

In- en externe communicatie
Deze nota wordt ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad.
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Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij ten vervolge op ons besluit van 25 september
2012 besloten om:
1. de overeenkomst met Gasunie op te zeggen per 1 januari 2014, primair geheel en
subsidiair uitsluitend met betrekking tot de verleggingskosten, en vanaf 2014
precariobelasting te heffen bij Gasunie;
2. de overeenkomst met Liander voorwaardelijk op te zeggen per 1 januari 2014, primair
geheel en subsidiair uitsluitend met betrekking tot de verleggingskosten (opzegging
uitsluitend voor zover in rechte komt vast te staan dat sprake is van een rechtsgeldige
overeenkomst);
3. de overeenkomsten met PWN en St. Waternet in stand te laten en niet over te gaan tot
het heffen van precariobelasting;
4. de gemeentesecretaris op te dragen te zorgen voor het opstellen van een nieuwe
uniforme Leidingenverordening en Verlegregeling;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

