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Onderwerp 1. schriftelijke reactie college op l e termijn fracties raadscommissie Bestuur behandeling 
dossier precario 'Dura Vermeer - Zomervaart' 

2. Artikel 38 vragen SP - precario Hof van Peltenburg 

Geachte raadsleden, 

Met u is afgesproken dat het college schriftelijk zal reageren op uw vragen gesteld 
in de r termijn van uw behandeling van het dossier precario 'Dura Vermeer -
Zomervaart' op donderdag 20 november j l . Omdat veel fracties min of meer 
soortgelijke vragen stelden, benoemen wij niet welke fractie(s) welke vraag 
stelde(n) maar kiezen ervoor om de onderwerpen die wij hebben gehoord te 
clusteren en daarop hieronder onze reactie aan u te geven. 

/. Reactie op eerste termijn van de commissie Bestuur van 20 november 2014 

Allereerst begrijpen wij de kritiek die vanuit uw commissie is geuit op zowel de 
inhoud van het dossier als het proces van beantwoording op artikel-38 vragen in 
deze. Wij waarderen het dat de commissie haar vertrouwen uitspreekt in het college 
om orde op zaken te stellen. 

Artikel 38-vragen, inhoudelijke beantwoording en heroverweging hiervan 
Het college ziet in dat zij dit voorjaar meer kritisch had moeten zijn op het dossier 
precario 'Dura Vermeer - Zomervaart' naar aanleiding van de gestelde artikel-38 
van het CDA en de antwoorden daarop. Het was beter geweest de beantwoording 
uit te stellen en eerst met de ambtelijke organisatie scherp te reflecteren op het 
dossier. Zoals in het addendum is genoemd, heeft deze reflectie wel plaatsgevonden 
en hebben wij onze eerdere beantwoording heroverwogen en aangevuld. De 
aanvulling bestaat met name uit het specifiek benoemen van de gang van zaken 
rond de vergunningverlening en het heffen van precario aan Dura Vermeer bij het 
innemen van de openbare grond / afsluiten van de straat Zomervaart -
Vijfhuizerstraat. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 
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De heroverweging betreft met name de antwoorden gegeven op de artikel 38-vragen 
dit voorjaar. Wij noemden in die beantwoording onder meer dat met Dura Vermeer 
was afgesproken dat alle voorwerpen op het bouwterrein moesten staan en er geen 
ongebruikelijke afspraken waren gemaakt. Het is duidelijk dat er wél 
bouwmaterialen zijn geplaatst op de Zomervaart - Vijfhuizerstraat, dat hierover 
ambtelijke afspraken waren gemaakt in 2008 en dat deze zijn meegewogen in 2012 
bij de vergunningverlening en het heffen van precario in deze. 

In uw commissiebehandeling is de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat 
verslaglegging van de genoemde afspraak uit 2008 niet kan worden teruggevonden 
in de administratie. Een antwoord daarop kan het college niet feitelijk geven. Het 
college gaat er op dit moment vanuit dat de afspraak nooit in een contract of andere 
formele beschrijving is opgesteld. 

In uw vergadering is ook de vraag gesteld voor het houden van een intern 
onderzoek om zekerheid te krijgen dat in 2012 niet is voortgeborduurd op de 
afspraken uit 2008. Zoals hierboven vermeldt is er reeds op het dossier scherp 
gereflecteerd. De afspraak uit 2008 is in 2012 meegewogen. In ons addendum staat 
beschreven hoe de vakafdeling in 2012 is omgegaan met de bewuste aanvraag en 
waarop zij haar vergunningverlening en precarioheffmg heeft gebaseerd. 

Artikel 38-vragen, proces 
Het college zal voortaan niet of uiterst beperkt gebruik maken van verwijzingen 
naar antwoorden bij andere gestelde artikel 38-vragen. Wij begrijpen dat 
verwijzingen de leesbaarheid niet ten goede komt. Graag bespreken wij het proces 
en ons streven naar volledigheid en zorgvuldigheid rond het beantwoorden van 
artikel 38-vragen in meer algemene zin binnenkort met u. 

Onderzoek alle precariodossiers inname openbare grond / afsluiten van de straat 
Het college laat voor de periode van de afgelopen driejaar alle grote en/of 
langdurige bouwprojecten onderzoeken met betrekking tot aanvragen (wel of niet 
aangevraagd) en het verlenen van vergunningen en in rekening brengen precario 
inzake innemen openbare grond / afsluiten van de straat onderzoeken. Hierbij wordt 
een project als groot gekenmerkt, indien een bouwsom van 300k wordt 
overschreden. 

Drie jaar is hierbij gekozen, omdat dit de verjaringstermijn is voor het innen van 
precario. Omdat het, naast wat er mogelijk niet is aangevraagd, sowieso gaat om 
circa 2700 aangevraagde vergunningen belast met precario (tegenwoordig 
ontheffing, u kunt dit lezen als synoniemen van elkaar als het gaat om precario) is 
de volgende onderzoeksopzet gekozen: 

1. Wij stellen voor alle grote, 120, wabodossiers met bouwkosten boven de 
300 k integraal te onderzoeken op de rechtmatige heffing van 
precariobelasting. Van de resterende 3.773 wabodossiers met bouwkosten 
onder de 300 k wordt voorgesteld een aselecte steekproef te trekken van 
1%, hetgeen overeenkomt met 38 dossiers. 
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2. Daarnaast onderzoeken wij alle grote precariodossiers rondom het opleggen 
van precariobelasting op correctheid van gegevens en de opgelegde 
precariobelasting. 'Groot' hebben wij daarbij bepaald op zaken waarbij de 
te betalen precariobelasting meer is dan € 500,-. 

Het college stelt voor om de commissie Bestuur via een brief in januari 2015 
tussentijds op te hoogte te houden; wij verwachten rond half februari een en ander 
afgerond te hebben, zodat de uitkomst kan worden meegenomen in de jaarrekening. 
Na afronding van het gehele onderzoek leggen wij u de resultaten voor. Waarbij wij 
u zullen aangeven hoeveel dossiers zijn onderzocht, bij hoeveel dossiers 
onrechtmatigheden zijn aangetroffen, bij hoeveel dossiers we overgaan tot 
naheffmg en welke bedragen daarbij gemoeid zijn. Daarnaast zal deze audit leiden 
tot een kwalitatieve verbetering van het werkproces in de gehele precario keten. 

In de antwoorden op eerdere WOB verzoeken zijn de heer Mooijekind enkele 
locaties benoemd waar mogelijk geen of onvoldoende precario is geheven. Dit 
betreft o.a. een casus bij het Provinciehuis, het Houtplein en de Dreef. Deze 
onderzoeken zullen tevens onderdeel zijn van de te houden audit en zullen dan ook 
in die eindrapportage worden meegenomen, voor zover niet al in eerdere brieven 
van ons hierover is gerapporteerd. 

Zoals het college u heeft gemeld zal daar waar mogelijk tot naheffmg van precario 
worden overgegaan. Juridisch is het zo, dat indien er al precario is opgelegd, de 
correctietermijn vijfjaar is. Indien er nog geen precario is opgelegd, dan kan een 
aanslag alleen binnen driejaar worden opgelegd. Overigens is hierbij juridisch wel 
de volgende kanttekening op van toepassing: een gemeente kan alleen navorderen 
onder bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verkeerde informatie van het 
bedrijf. 

In onze precarioverordening zijn ook juridische bepalingen opgenomen die 
refereren aan de wetgeving op dit gebied. Uiteraard is het zo, dat bij achteraf innen, 
er rekening moet worden gehouden met het feit dat een betrokkene daartegen 
bezwaar kan maken en mogelijke rechtsgang kan volgen. In dat geval zal een 
rechter bepalen of, en zo ja in welke mate, inning achteraf toegekend wordt. 
Uiteraard zullen aan een mogelijk juridisch traject kosten verbonden zijn. 

In de commissiehandeling werd specifiek gevraagd of er precario betaald wordt 
voor de huidige gele bouwcontainers van Spaamekroon. Hier blijkt een aanvraag 
voor de precario te zijn ingediend, en is de vergunning op 31 oktober 2014 
verleend. Een nota voor deze vergunning, zowel legeskosten als precariobelasting 
wordt hierop dan in de loop van de volgende maand aan het bedrijf toegestuurd. 

Maatregelen 
Het college heeft met de ambtelijke afdelingen reeds enkele maatregelen genomen. 
Daarnaast legt het college ook aanvullende maatregelen ter besluitvorming voor aan 
de raad. 



Haarlem 

De maatregelen betreffen: 
• Mocht er uit het ingestelde onderzoek op precario, binnen de 

'verjaringstermijn' van driejaar, geconstateerd worden dat wij nog precario 
kunnen naheffen, dan zullen we hiertoe overgaan. 

• Het vergunnen en in rekening brengen van precario gebeurt niet meer door 
individuele ambtenaren maar in een team en wordt bij grotere projecten of 
projecten van langere duur voorgelegd aan het afdelingshoofd. Indien in 
een zaak de precario boven € 25.000,- is, zal deze ook in de staf met de 
wethouder worden besproken. Als er sprake is van mogelijke afwijkende 
voorstellen, dan worden die ter besluitvorming aan het college voorgelegd. 
Afhankelijk of de afwijking valt binnen een collegemandaat danwel dat het 
mandaat aan de gemeenteraad toebehoord, zal het college vervolgens het 
gebruikelijke besluitvormingsproces volgen. Het college zal, als het om een 
collegebesluit gaat, de commissie Bestuur om haar zienswijze vragen. 

• De afdeling Dienstverlening neemt nu bij aanvragen vergunningen / 
ontheffingen bij grote bouwprojecten en/of langere duur contact op met de 
indiener, bespreekt of de aanvraag volledig is en maakt duidelijke afspraken 
over de verplichting tot eventuele aanvullende aanvragen. 

• Na afronding van de audit en het ketenonderzoek wordt het gehele 
werkproces opnieuw ingeregeld. 

• Het college stelt voor om in het actieprogramma Integraal Veiligheids- en 
Handhavingsbeleid 2015 het proactief handhaven op ontheffing 'innemen 
openbare grond' uit te werken met inachtneming van de motie van 27 
november 2014. Op basis van voor- en nadelen, tijdsbesteding, gewenste 
resultaten zal het college aan de raad enkele scenario's voorleggen op 
welke wijze handhaving op ontheffing 'innemen openbare grond' in de 
toekomst structureel kan plaatsvinden. 

• Het college stelt de raad bij de eerst komende wijziging van de Verordening 
precariobelasting voor om de mogelijkheid voor vergunning afsluiten van 
de straat en het daarbij lage precariotarief uit de tarieventabel te 
verwijderen. 

• De vergunning voor 'afsluiten van de straat' vanwege verkeersveiligheid 
wordt niet meer afgegeven. Er zal altijd sprake zijn van 'innemen openbare 
grond' en als zodanig worden berekend qua precario. Dit geldt totdat de 
raad definitief uitspraak doet of de mogelijkheid 'vergunning afsluiten van 
de straat' uit de verordening kan worden verwijderd. 

Handhaving 
ln de brief van 13 november wordt gesteld dat er nooit een verzoek tot handhaving 
is ingediend, terwijl bekend is dat dit wel is gedaan. Het verzoek om handhaving is 
destijds alleen opgepakt in relatie tot veiligheid; hiervan is beoordeeld dat deze niet 
in het geding was. Een verzoek om handhaving wordt normaliter beoordeeld of in 
casu er sprake is van een wettelijke overtreding. Indien aan deze overtreding 
vervolgens prioriteit wordt toegekend, wordt de handhaving ingezet. Inmiddels is 
door uw raad besloten dat, ook indien een zaak geen prioriteit heeft, hier toch tegen 
opgetreden kan worden indien de overtreding zich voordoet; hetgeen nu ook zo in 
het nieuwe handhavingsbeleid is vastgelegd. 
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Familierelaties / integriteit 
Het college distantieert zich in het bijzonder van feitelijk ongefundeerde insinuaties 
richting ambtelijke medewerkers inzake mogelijk niet integer handelen bij het 
precariodossier Dura Vermeer - Zomervaart. 

In het algemeen wil het college u erop attenderen dat er een ongeschreven regel 
bestaat dat in de politiek bestuurders worden aangesproken en dat het niet gepast is 
om via openbare publieke politieke vergaderingen ambtenaren in persoon in 
verdenking te stellen en/of te beschuldigen, aangezien deze zich niet in het 
openbaar kunnen verdedigen. Uiteraard zullen signalen in welk verband dan ook 
met betrekking tot niet-integer handelen serieus worden genomen en waar nodig 
worden onderzocht. Voor het uiten van signalen kunt u zich direct wenden tot de 
gemeentesecretaris of de burgemeester. 

2. Artikel 38 vragen SP inzake precario Hof van Peltenburs 

Vraag 1. Is het niet zo dat bij een vergunning "innemen openbare grond" de 
vergunninghouder is verplicht om de ingenomen grond in goede staat achter te 
laten? 
Normaal gesproken krijgt de vergunninghouder de verplichting opgelegd de grond 
achter te laten in de zelfde staat als waarin deze verkeerde vóór het innemen. Dat 
leidt in de praktijk tot discussies achteraf over welke beschadigingen, kuilen en 
rijsporen zijn veroorzaakt door de vergunninghouder en welke al vooraf aanwezig 
waren. Die discussie is grotendeels te ondervangen met een voor- en na-opname, 
waarbij de situatie na de werkzaamheden wordt vergeleken met foto's die vooraf 
zijn gemaakt. Maar ook bij een dergelijke werkwijze herstelt een vergunninghouder 
alleen het hoogst noodzakelijke, of datgene waarvan de gemeente duidelijk kan 
aanwijzen dat het door de vergunninghouder is veroorzaakt. Bij het Hof van 
Peltenburg is de afspraak gemaakt dat de vergunninghouder niet alleen nieuwe 
schade zou herstellen, maar de hele straat opnieuw zou aanleggen en daarmee ook 
oude schade zou herstellen. 

Vraag 2. Een vergunning "afsluiten openbare weg" is afgegeven in plaats van een 
vergunning innemen openbare grond. De tegenprestatie was het "herstellen van het 
straatwerk van de Zomervaart en de Vijfhuizerstraat. " Is het niet zo dat er in feite 
geen sprake was van een tegenprestatie, maar van een verplichting van de 
vergunninghouder? 
Het opnieuw bestraten is normaal geen verplichting die bij een vergunning wordt 
opgelegd. In dit geval is dat wel afgesproken. 
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Vraag 3. De precarioverordening van de gemeente Haarlem spreekt van een 
belastingplicht. Vindt het college daarom niet dat hier sprake zou kunnen zijn van 

' belastingontduiking door Dura Vermeer, daartoe in staat gesteld door een 
ambtelijke afspraak met de gemeente? 
Met het heffen van precario voor het afsluiten van de straat heeft de gemeente een 
belasting opgelegd op grond van de precario-verordening. Deze is door de 
vergunninghouder voldaan. Ook is Dura Vermeer daarbij uitgegaan van een 
wederzijdse afspraak uit 2008. Het college is daarom niet van mening dat sprake 
zou kunnen zijn van belastingontduiking door de vergunninghouder in de zin van 
het plegen van een strafbaar feit. 

Vraag 4. Zo ja, vindt het college dan ook niet dat de betreffende ambtenaar 
medeplichtig zou kunnen zijn aan het plegen van deze mogelijke 
belastingontduiking? 
Aangezien het antwoord op vraag 3 ontkennend is, is in onze ogen deze vraag niet 
aan de orde. 

Vraag 5. Is het college tot slot niet van mening dat hier sprake is van het vermoeden 
van het plegen van een strafbaar feit door medewerkers van Dura Vermeer en een 
ambtenaar? 
Dit vermoeden heeft het college zeker niet. De ambtenaar die de afspraak maakte, 
heeft in onze ogen gehandeld met het doel om bij te dragen aan een breed in de stad 
gedeelde wens voor een bouwontwikkelingsproces en heeft aan zijn 
leidinggevende, die gemandateerd was, toestemming gevraagd en gekregen voor 
zijn handelingen. Uitsluitend om redenen van zorgvuldigheid zullen wij dit gehele 
proces precies laten onderzoeken. 

Met de bovenstaande beantwoording acht het college de raadsvragen van de fractie 
van de SP beantwoord. 

I 
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Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris, de burgemeester, 
J. Scholten mr. B.B. Schneiders 


