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Onderwerp ^ R v o vragen VVD fractie, mw. Van der Smagt en de heer Van Haga, inzake 
precario voor innemen openbare grond. 

Geachte mevrouw Van der Smagt en meneer Van Haga, 

Op 10 september 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake precario voor 
het innemen van openbare grond. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Klopt het dat de gemeente Haarlem bewust of onbewust verzuimt om inkomsten 
te innen? 

Antwoord: 
Aangenomen dat u hiermee doelt op het heffen van precariobelasting bij het 
innemen van openbare grond, is het antwoord dat bij de verlening van een 
ontheffing voor het innemen van openbare grond, altijd gelijktijdig een aanslag 
voor de verschuldigde precario wordt meegezonden. 

2. Klopt het dat burgers en kleine bouwbedrijven strenger worden behandeld dan 
grote bouwbedrijven? 

Antwoord: 
Nee. 

3. Zo ja, vindt u dit redelijk en wenselijk? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 2. 
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4. Zo neen, gaat het dan mis bij de afdeling vergunningen of bij de afdeling 
handhaving? 

Antwoord: 
De ontheffingen (voorheen vergunningen) voor het innemen van openbare grond en 
de inning van precario daarvoor worden bij de afdeling Dienstverlening afgegeven. 
De beoordeling gebeurt op basis van de gegevens uit het meegezonden 
aanvraagformulier. 
De activiteit "innemen openbare grond" maakt geen integraal onderdeel uit van de 
omgevingsvergunning. Overigens wordt de aanvrager van de omgevingsvergunning 
in de ontvangstbevestiging wel geattendeerd op de eventueel benodigde ontheffing 
voor het innemen van openbare grond. Zie voor uw vraag over de handhaving, het 
antwoord op vraag 5. 

5. Wordt er überhaupt wel gehandhaafd? 

Antwoord: 
Er wordt gehandhaafd naar aanleiding van specifieke klachten van derden. 
In de nu vigerende Nota Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (FVH) 2012-
2016, door de raad vastgesteld op 23 juni 2011 (2011-1573560), zijn de kaders 
aangegeven voor de prioritering binnen het toezicht en de handhaving in de 
openbare ruimte. Hierbij is vanwege de beperkte capaciteit gekozen voor het leggen 
van de nadruk op de leefbaarheid in de stad. En dan met name op een schone, hele 
en veilige leefomgeving. Proactieve controle op de aangifte van precariobelasting 
heeft hierbij geen prioriteit gekregen. 

6. Wat is de bestendige gedragslijn hij overschrijding? 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 5 en 9. 

7. Is er wel een bestendige gedragslijn? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 5 en 9. 
8. Wordt er gecontroleerd op de in de aanvraag /vergunning aangegeven vierkante 
meters. 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 5 en 9. 
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9. Als er geen vergunning wordt aangevraagd bij grote projecten, treedt de 
gemeente Haarlem dan proactief op. Zo ja, hoe? 

Antwoord: 
Nee. Degene die de openbare grond gaat innemen dient hiervoor zelf een ontheffing 
aan te vragen (tenzij het gaat om kleinere zaken die ontheffingsvrij zijn). Als er 
vragen van derden komen over de rechtmatigheid van de inname van openbare 
grond op een specifieke locatie, dan wordt uiteraard nagetrokken of er een 
ontheffing is afgegeven. Blijkt dat niet het geval, dan zal de overtreder daarop 
worden aangesproken. Hij zal dan alsnog de ontheffing moeten aanvragen en de 
verschuldigde precario moeten betalen. 

10. Wat is het criterium voor een aanvraag voor het afsluiten van straten? 

Antwoord: 
Er is sprake van afsluiten van de openbare weg als deze langere tijd niet meer 
toegankelijk is voor (rijdend) verkeer, vanwege de (verkeers-)veiligheid rond de 
uitvoering van bouw- en onderhoudswerk. Hierbij wordt de afsluiting volledig 
gemaakt door bijvoorbeeld het plaatsen van bouwhekken. 

11. Wat is het criterium voor innemen openbare grond? 

Antwoord: 
Er is sprake van het innemen van openbare grond als de grond in gebruik wordt 
genomen ten behoeve van bouw- en onderhoudswerk, zoals bijvoorbeeld voor het 
plaatsen van containers en steigers. 

12. Wanneer is er sprake van borging veiligheid verkeer? 

Antwoord: 
Iedere aanvraag voor een ontheffing innemen openbare grond wordt beoordeeld op 
aspecten van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Indien de aanvraag daartoe 
aanleiding geeft, dienen er in overleg met de gemeente verkeersmaatregelen te 
worden getroffen. Als de aangevraagde ruimte niet kan worden ingenomen dan 
wordt er in samenspraak met de aanvrager eventueel gezocht naar een passend 
alternatief. 

13. Wanneer is er sprake van een economisch belang? 

Antwoord: 
Het economisch belang van een activiteit heeft voor de aanvraag van een ontheffing 
innemen openbare grond en voor het verschuldigd zijn van precario geen betekenis. 
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14. Wat is het criterium voor afwijkende afspraken bij grote projecten? 

Antwoord: 
Voor het innemen van openbare grond en het verschuldigd zijn van precario is er 
geen sprake van afwijkende afspraken bij grote projecten. 

15. Wat is het criterium voor afspraken met particulieren? 

Antwoord: 
Voor het innemen van openbare grond en het verschuldigd zijn van precario is er 
geen sprake van afwijkende afspraken met particulieren. 

16. Kunt u een uitsplitsing geven van de ontvangen precario naar particulieren en 
grote bouwprojecten? 

Antwoord: 
Dit is in principe mogelijk, maar daar is wel wat onderzoekswerk voor nodig. Er is 
op dit moment namelijk geen filter voor particulieren en bedrijven ingebouwd. Dit 
is juist zo omdat er geen onderscheid is in regels voor beide categorieën. Mocht u 
desondanks toch een dergelijke uitsplitsing zinvol vinden, wilt u dan aangeven over 
welke periode u deze gegevens wenst te ontvangen. 

17. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 16. 

18. Zo ja, welke criteria zijn gehanteerd? 

Antwoord: 
De criteria zoals genoemd in de beantwoording van de vragen 10 en 11. 

I 
I 



2014/362317 
5 

19. Vindt u het niet een risico, met betrekking tot de "checks and balances " dat de 
wethouder van belastingzaken tevens wethouder van bouwzaken is? 

Antwoord: 
Verantwoordelijk wethouder voor belastingverordeningen en het verlenen van 
omgevingsvergunningen is portefeuillehouder Cassee. De vragen gaan echter over 
de uitvoering: de uitvoering van dit onderdeel van de betreffende 
belastingverordening (precariobelasting) ligt bij de afdeling Dienstverlening. 
Verantwoordelijk wethouder is hier de heer Van der Hoek. Het toezicht en de 
handhaving in de openbare ruimte wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid en 
Handhaving. Verantwoordelijk lid van het college is hier de burgemeester. 
Uitvoering en toezicht en handhaving liggen dus niet in één hand. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burg 

I 
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J. Scholten mr. B.BySchneiders 



p Artikel 38 vragen inzake: Precario 

College van Burgemeester en Wethouders Haarlem 
Grote Markt 2 
2011 RD Haarlem 

Datum 10 september 2014 
Onderwerp Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake precario 

Geacht college, 

Onlangs heeft Ralph Mooijekind, inwoner van Haarlem, een rapport gemaild waarin een 
aantal zaken aan de kaak gesteld worden met betrekking tot de wijze waarop de gemeente 
Haarlem omgaat met precario. Wij willen u daarom in deze zaak graag de volgende vragen 
stellen ex artikel 38 RvO: 

1. Klopt het dat de gemeente Haarlem bewust of onbewust verzuimt om inkomsten te 
innen? 

2. Klopt het dat burgers en kleine bouwbedrijven strenger worden behandeld dan grote 
bouwbedrijven? 

3. Zo ja, vindt u dit redelijk en wenselijk? 
4. Zo neen, gaat het dan mis bij de afdeling vergunningen of bij de afdeling handhaving? 
5. Wordt er überhaupt wel gehandhaafd? 
6. Wat is de bestendige gedragslijn bij overschrijding? 
7. Is er wel een bestendige gedragslijn? 
8. Wordt er gecontroleerd op de in de aanvraag/vergunning aangegeven vierkante meters? 
9. Als er geen vergunning wordt aangevraagd bij grote projecten treedt de gemeente 

Haarlem dan proactief op? Zo ja, hoe? 
10. Wat is het criterium voor een aanvraag voor het afsluiten van straten? 
11. Wat is het criterium voor het innemen van openbare grond? 
12. Wanneer is er sprake van borging veiligheid verkeer? 
13. Wanneer is er sprake van een economisch belang? 
14. Wat is het criterium voor afwijkende afspraken bij grote projecten? 
15. Wat is het criterium voor afwijkende afspraken met particulieren? 
16. Kunt u een uitsplitsing geven van de ontvangen precario naar particulieren en grote 

bouwprojecten? 
17. Zo nee, waarom niet? 
18. Zo ja, welke criteria zijn gehanteerd? 
19. Vindt u het niet een risico, met betrekking tot de "checks and balances" dat de wethouder 

van belastingzaken tevens de wethouder van bouwzaken is? 

Vriendelijke groet, 

Mr H.A. van der Smagt 
Ir W.R. van Haga 
WD 


