schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde
Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
De nutsbedrijven, waaronder de waterleidingbedrijven, maken zich sterk voor de afschaffing van de zgn. precariobelasting die gemeenten en waterschappen kunnen opleggen
voor het gebruik van de ondergrond. Volgens de nutsbedrijven leidt de (doorberekening)
van precario tot hogere lasten van de inwoners, onder meer omdat de hoogte van de
precariobelasting ‘willekeurig’ tot stand komt. De tweede kamer vroeg onlangs aan de
minister van Binnenlandse zaken om de precariobelasting af te schaffen.

Vragen
1) Legt Delfland precario op aan gemeenten en/of beheerders van nutsvoorzieningen?
Ja.
2) Voor welke vormen van (ander) gebruik heft Delfland precariobelasting en wat zijn
daarvan per categorie de totale inkomsten?
De gerealiseerde opbrengst precario over 2015 bedraagt ca. € 217.000. Dit bedrag is
opgebouwd uit de volgende categorieën:

Categorie
Aanlegplaats, aanlegsteiger met toebehoren
Brug, dam, tunnel e.d.
Buizen, kabels en leidingen
Hek, haag of andere afscheiding
Lantaarnpalen en lichtmasten
Overige gevallen (per stuk)
Rioolleiding, duiker, buisleiding, persleiding e.d.
Transformatorhuisje of station e.d.
Uitbouw, schuur of ander bouwwerk
Vaste ligplaats voor een woonschip
Zak-, vergaar-, vul-, welput e.d.

Bedrag (afgerond)
12.000
37.000
25.000
2.000
1.000
83.000
50.000
4.000
1.000
1.000
1.000

Uit de tabel blijkt dat het aandeel kabels en leidingen grofweg € 25.000 bedraagt,
waarvan het overgrote deel betrekking heeft op nutsbedrijven.
Zie ook de hieronder weergegeven tarieventabel behorend bij de Verordening precariobelasting Delfland 2013 (tarieven zijn nadien niet meer aangepast).
3) Wat zijn de structurele kosten van Delfland waar het gaat om het betalen van precariobelasting aan de gemeenten en waterleidingbedrijven en andere nutsbedrijven?
Jaarlijks betaalt Delfland ca. € 4.000 voor precariorechten aan derden.
4) Wat zijn voor Delfland de financiële consequenties wanneer de minister van BZK tegemoet komt aan het verzoek van de Tweede Kamer om de precariobelasting bij wet
af te schaffen?
Zie de beantwoording onder 2).
JGM Schouffoer, Natuurterreinen

Antwoorden

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen
Waarschijnlijk betaalt ook Delfland als eigenaar van persleidingen direct of indirect precariobelasting aan de gemeenten. Als openbaar lichaam kan Delfland zelf ook precario heffen voor
het gebruik van openbare gronden (en daarmee inkomsten genereren); afschaffing van precario heeft voor- en nadelen voor Delfland (en de inwoners). In plaats van precario kan Delfland ook gebruik maken van (ver)huurcontracten.

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl

DMS nummer:
Datum en tijdstip ontvangst: 15.12.2015 12.47 uur

Bijlage.
Tarieventabel behorend bij de Verordening Precariobelasting Delfland 2013
Nr.
1.

Omschrijving
Algemeen tarief
1.1. In de gevallen, waarvoor onder de volgende nummers niet
in een bijzonder tarief is voorzien, per stuk, per meter of
per m2
met een minimum van

2.
2.1

2.2

3.
3.1

4.

5.

Tarief 2013
(in euro’s)

0,55
21,20

Buizen, kabels en leidingen
Een riool, duiker, buisleiding, persleiding, spuitleiding, gasliftleiding, olietransportleiding, baggerkoker, zuigbuis, afzuigkoker, mantelbuis, of dergelijk op zichzelf staand werk,
per meter
met een minimum van

2,95
23,40

Kabels, buizen en leidingen, voor zover niet vallende onder
2.1, per meter
met een minimum van

0,30
32,00

Bouwwerken
Een transformatorhuisje of station, afsluiterput, drukregelruimte, aan- of opjaagstation of dergelijke inrichting per
stuk

120,00

3.2

Een brug, dam, tunnel, of andere verbinding, per stuk

41,30

3.3

Een aanlegplaats, aanlegsteiger, met toebehoren, per meter
met een minimum van

4,10
48,00

3.4

Een hek, haag of andere afscheiding, per meter
met een minimum van

2,75
27,40

3.5

Een uitbouw, schuur of ander bouwwerk voor zover niet
vallend onder 3.1 tot en met 3.4, per meter
met een minimum van

2,75
27,40

Ligplaatsen
4.1. Een vaste ligplaats voor een woonschip, per m2 ingenomen
ruimte
met een minimum van

2,75
60,60

Diverse voorwerpen
5.1. Een zak-, vergaar-, vul-, wel-, filter-, regulateur-, pomp- en
meterput of dergelijk werk per stuk

23,50

5.2. Lantaarnpalen en lichtmasten, per stuk

5,45

