
 

 

  

Amendement Luchtgat wordt bloemenbak 

 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen ter bespreking van de Haarlemse 

Belastingvoorstellen 

Constaterende dat: 

- er precario betaalt moet worden voor luchtgaten die niet meer gebruikt worden 

- De luchtgaten bij de huizen ooit bedoelt waren voor kolen bevoorrading 

- Er geen huizen meer zijn die op kolen stoken 

- De meeste luchtgaten nu bedekt zijn met bloembakken 

- Voor bloembakken geen precario betaalt hoeft te worden 

 

Overwegende dat: 

- Dit artikel (B. Objecten bij onroerende zaken, B 7 en 7.1) aan vernieuwing toe is 

- Het luchtgat tot en met 2 m2 geen functie meer heeft 

- Belastingvoorstellen wel reeel moeten zijn en mee moeten gaan met de moderne tijd 

 

Draagt het college op om: 

De tekst uit Bijlage I: Verordening precariobelasting 2022 

 

Tarieventabel 2022 

 

Bladzijde 6 

   Voor het onder, op of boven gemeentegrond 
hebben van de volgende voorwerpen behorende 
bij onroerende zaken zijn de navolgende tarieven 
van toepassing: 

 

VTH B 7. Stoep, stoeptreden, trap, kelderingang, kelderlicht 
of luchtgat: 

 



 

 

   Voor het onder, op of boven gemeentegrond 
hebben van de volgende voorwerpen behorende 
bij onroerende zaken zijn de navolgende tarieven 
van toepassing: 

 

 
B 7.1 

 tot en met 2m2: per m2, per jaar 
€ 15,70 

 
B 7.2 Meer dan 2m2: per m2, per jaar € 31,60 

 
B 8 Uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen 

van gebouwen (hieronder niet begrepen luifels, 

erkers en balkons), kelder, tunnel of dergelijke 

inrichting, transportbaan of dergelijke inrichting: 

per bouwlaag, per 5 m2, per jaar 

€ 64,10 

B. Objecten bij onroerende zaken 

 

Te vervangen door de tekst: 

 

   Voor het onder, op of boven gemeentegrond 
hebben van de volgende voorwerpen behorende 
bij onroerende zaken zijn de navolgende tarieven 
van toepassing: 

 

VTH B 7. Stoep, stoeptreden, trap, kelderingang of 
kelderlicht : 

 

 
B 7.1 

 tot en met 2m2: per m2, per jaar 
€ 15,70 

 
B 7.2 Meer dan 2m2: per m2, per jaar € 31,60 

 
B 8 Uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen 

van gebouwen (hieronder niet begrepen luifels, 

erkers en balkons), kelder, tunnel of dergelijke 

inrichting, transportbaan of dergelijke inrichting: 

per bouwlaag, per 5 m2, per jaar 

€ 64,10 

B. Objecten bij onroerende zaken 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Louise van zetten 


