
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Nieuwe precarioverordening 2017 en Verordening precario op buizen, 

kabels, leidingen en draden 2017 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/376709) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Bestuur  

  

Ter advisering 

 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

De raad besluit: 

 de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 

2017 vast te stellen; 

 de toelichting op de verordening op de heffing en de invordering van  

precariobelasting vast te stellen; 

 de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting op 

buizen kabels, leidingen en draden 2017 vast te stellen. 

 

 

Afdeling: 

DVV/VTH 

Auteur: 

Bexkens, A. 

Email: 

abexkens@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5113537 

 

Bestuurlijke context  

Uit het "onderzoek dossiers precario innemen openbare grond 2012, 2013 

en 2014" (b&w 2015/226165) kwam naar voren dat de tekst van de huidige 

precarioverordening en tarieventabel voor het onderdeel "innemen 

openbare grond bij bouw" in een beperkt aantal gevallen niet eenduidig is 

uitgelegd c.q. toegepast. Op basis daarvan is aan de commissie Bestuur 

toegezegd de verordening hierop te verduidelijken.  

Daarbij is toegezegd om gelijk de gehele precarioverordening door te 

nemen op actualiteit en mogelijkheden voor vereenvoudiging. 

Uitgangspunt bij de doorgevoerde wijzigingen is dat de totale opbrengst 

van precario in de nieuwe situatie gelijk blijft aan die van 2016. 

Het vaststellen van een gemeentelijke verordening is een bevoegdheid van 

de gemeenteraad (art. 147 Gemeentewet). 

 

 

Portefeuillehouder:  

Spijk, J.K.N. van 

 

Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

 de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 

2017 vast te stellen; 

 de toelichting op de verordening op de heffing en de invordering van  

precariobelasting vast te stellen; 

 de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting op 

buizen kabels, leidingen en draden 2017 vast te stellen. 

 

Vergadering: 

 

Vergadering BenW d.d. 

13-9-2016 
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Het besluit heeft verder geen financiële consequenties 

Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie 

Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.    

 

 


