
Haarlem 

Gemeente Haarlem 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Aan de raad 
I 
I 

Datum 7 oktober 2014 
Contactpersoon A . Bexkens 

Doorkiesnummer 023-5113537 
E-mail abexkens@haarlem.nl 

Bijlage(n) beantwoording Art.38 vragen raadsfracties Trots, VVD en CDA inzake precario 
openbare grond 

Onderwerp Samenvatting kem van de gestelde artikel 38 vragen rond rapportage de heer R. 
Mooijekind met betrekking tot precario openbare grond en reactie van het college 
daarop. 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

De fracties Trots, CDA en W D hebben ieder artikel 38 vragen gesteld naar 
aanleiding van een rapportage die de heer Ralph Mooijekind aan de raad heeft 
verstuurd inzake precario bij bouwprojecten. 

Samengevat zien wij drie kernvragen en antwoorden daarop. 
1) Worden bouwbedrijven bevoordeeld ten opzichte van individuele burgers 

bij het toepassing van de regels rond precario bij bouwprojecten? 
Onze reactie: Nee. Wij maken geen onderscheid tussen bouwbedrijven en 
individuele burgers als het gaat om het toepassen van de regels rond precario en/of 
handhaving daarop. 
Wij werken hierbij volgens de door de raad vastgestelde beleidskaders op het 
gebied van dienstverlening, handhaving en precario. Kaders zijn onder meer: 
'vertrouwen in de burger', 'minder regels, meer service' en prioriteit van 
handhaving richten op een schone, hele en veilige leefomgeving. Controle op de 
aangifte van precariobelasting heeft geen prioriteit gekregen. 

2) Loopt de gemeente tonnen aan inkomsten mis doordat wij te weinig 
precario bij bouwprojecten rekenen en innen bij grote bouwprojecten, dit 
ten gunste van grote bouwbedrijven? 

Onze reactie: Wij rekenen en innen niet te weinig aan grote bouwbedrijven en 
burgers als het gaat om precario. Wij passen de door de gemeenteraad vastgestelde 
tarieven en kaders toe. 
Wel kan het zijn doordat wij niet proactief handhaven rond precario voor het 
innemen van openbare grond, dat wij minder inkomsten genereren dan mogelijk 
wanneer wij wel proactief zouden handhaven. Tegenover die mogelijke extra 
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inkomsten staan dan wel extra uitgaven, onder meer om die proactieve handhaving 
mogelijk te maken. Bij gelijkblijvende formatie op toezicht en handhaving moet 
extra inzet op dit onderdeel worden gecompenseerd met minder toezicht op de 
huidige taken die een hoge prioriteit hebben gekregen. 
Naast een financiële afweging en een afweging qua prioriteitstelling is het een 
politieke afweging of de gemeente nadrukkelijk en proactief wil gaan handhaven 
rond precario in plaats van de nu gehanteerde werkwijze waarop er gehandhaafd 
wordt als er klachtenmeldingen binnenkomen. 
Het laatste woord over de inzet en prioritering binnen toezicht en handhaving is 
uiteindelijk aan de Raad bij het vaststellen van de nieuwe Nota Integraal 
Veiligheids- en Handhavingsbeleid. 

3) Heeft het college bij beantwoording van vragen met betrekking tot precario 
rond het bouwproject Hof van Peltenburg de raad misleidende antwoorden 
gegeven? 

Onze reactie: Wij hebben geen misleidende antwoorden gegeven. 
Wat in dit geval tot verwarring kan leiden is dat de betreffende vergunning als 
onderwerp heeft "vergunning innemen openbare grond". Dit heeft echter te maken 
met het feit dat er voor het aanvragen van een ontheffing voor het afsluiten van de 
openbare weg hetzelfde aanvraagformulier wordt gebruikt en dezelfde procedure 
wordt gevolgd als bij een aanvraag om ontheffing voor het innemen van openbare 
grond. 
Zie verder onze beantwoording op de gestelde artikel 38 vragen door het CDA. 

4) Verbeterpunten. 
Uit bijgaande beantwoording kan lering worden getrokken. Teneinde de 
onduidelijke situatie te beëindigen die is ontstaan door de discussie rond de 
begrippen "innemen openbare grond" en "afsluiten straat" zal het college 
bij de eerstvolgende wijziging van de precarioverordening een voorstel te doen om 
het aparte tarief voor het afsluiten van de openbare weg te laten vervallen. Zoals 
hiervoor reeds aangegeven zal de raad bij bespreking van de nieuwe Nota Integraal 
Veiligheids- en handhavingsbeleid tot een nadere prioriteitsstelling kunnen komen 
voor wat betreft de handhaving. Daar waar mogelijk zal overigens bij in 
aanmerking komende gevallen alsnog actie worden ondernomen. 

Bijgaand vindt u onze specifieke beantwoording op de diverse ingediende artikel 38 
vragen. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretarie de burgemeester. 

J. Scholten . B.B. Schneiders 


