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Geachte leden van de commissie, 

In de brief van 1 december 2014, 2014/455410 is toegezegd, dat u medio januari 
2015 een tussenbericht zou ontvangen naar de uitkomsten van het onderzoek, dat 
het college heeft ingesteld naar het opleggen en innen van precario. Hierbij 
ontvangt u dit beloofde tussenbericht. 

Audit 
Zoals afgesproken is met veel aandacht direct begonnen met het uitvoeren van de 
audit, waarbij gestart is met het in beeld brengen van een aantal grote en kleine 
dossiers op het gebied van precario. De onderzoeksopgave, zoals vermeld in de 
brief van het college aan u, houdt in dat wij het volgende onderzoeken: 

• 120 wabodossiers met bouwkosten boven de € 300.000; 
• Van de resterende 3.773 wabodossiers met bouwkosten onder de 6 300.000 

een aselecte steekproef van 1%, hetgeen overeenkomt met 38 dossiers; en 
• alle grote precariodossiers (aantal vooralsnog 120 - nog niet gescreend op 

overeenkomsten met de andere punten van aanpak) rondom het opleggen 
van precario op correctheid van gegevens en de opgelegde 
precariobelasting, waarbij de te betalen precariobelasting meer is dan 
€ 500,-." 

Bij de behandeling van boven vermelde brief in uw commissie is verder toegezegd 
dat in ieder geval de volgende dossiers nader worden doorgelicht: Stationsplein, 
Peltenburg (Zomervaart, Vijfhuizerstraat, Schalkwijkerstraat), Provinciehuis Dreef, 
Provinciekantoor Houtplein, Raakspoort, Zijlpoort, Schipholweg (leidingen); Hof 
van Dumont en Hof van Sevenhuijsen. 

De audit van de precariodossiers is als volgt ingericht: wat is de inhoud van die 
casus, voor hoeveel is precario aangevraagd, hoeveel was er verschuldigd op grond 
van het dossier, wat is bekend vanuit de controles toezicht en wat is het verschil? 

Tot op heden zijn de specifiek ('bij naam') benoemde dossiers bijna afgerond en 
zo'n 25 diverse dossiers intens bekeken en in kaart gebracht. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Voorzichtige eerste constateringen en conclusies uit voornoemde audit 
Qua onderzoeksproces constateren wij met de ambtelijk geformeerde 
auditcommissie, dat het traject van het auditproces (het zoeken van alle stukken uit 
verschillende geautomatiseerde systemen en archieven), het controleren van deze 
feiten op papier, het checken van deze feiten met datgene wat bekend is vanuit de 
uitgevoerde controles bij bouwprojecten of anderszins kenbaar is aan de gemeente, 
meer tijd kost dan van te voren was ingeschat. 

Daamaast is gebleken dat de huidige precarioverordening een aantal artikelen kent, 
waarvan de tekst multi-interpretabel is. Daarbij mist er ook een toelichting op de 
precarioverordening. Uit het nu lopende onderzoek blijkt dan ook, dat soms bij 
dossiers niet consequent een zelfde interpretatie van de huidige verordening heeft 
plaatsgevonden. Dit heeft ook geleid tot verschil in berekening van de te heffen 
precario. De werkgroep die de audit uitvoert, heeft dan ook nu eenduidige regels 
opgesteld, zodat in de audit alle betrokkenen de artikelen op dezelfde wijze uitleg 
geven en een en ander juridisch is afgestemd. En hierop dus de dossiers langs een 
gelijke 'meetlat' gelegd kunnen worden. Dit proces heeft enige tijd gekost. 
Een bijkomend voordeel is, dat de nu opgestelde regels worden verwerkt tot een 
voorstel voor vereenvoudiging en aanpassing van de tekst in de precarioverordening 
alsmede tot het bijvoegen van een toelichting daarop. Zo kan worden voorkomen 
dat in de toekomst nog een verschil in interpretatie per dossier optreedt. 

Tot op heden blijkt, dat naast door interpretatieverschil van de precarioverordening 
in de onderzochte dossiers, ook in een aantal gevallen er sprake is van 
administratieve en rekenfouten. Daamaast blijken er situaties te zijn waar de 
opdrachtgever/aannemer (nog) geen vergunning voor het innemen van openbare 
grond heeft aangevraagd. De oorzaak hiervan is divers: soms worden de vergunde 
werkzaamheden nog niet uitgevoerd, soms is geen precario verschuldigd omdat het 
niet op gemeentegrond plaatsvindt, en uiteraard zijn er enkele situaties waarbij wel 
precario verschuldigd is. Aan de hand van de verleende omgevingsvergunningen 
worden al deze situaties in kaart gebracht, zodat waar mogelijk tot navordering over 
de afgelopen driejaar kan worden overgegaan. Al met al betekent dit dat het 
onderzoek naar verwachting in april/mei zal kunnen worden afgerond. 

Vervolg onderzoeksproces 
Als bovenstaande, voorzichtig gestelde eerste, beeld in het vervolg van de audit 
bevestigd wordt, dan willen wij met u overwegen of verdere voortzetting van het 
onderzoek op alle in de onderzoeksopzet genoemde dossiers zinvol is. Immers, de 
ambtelijke inzet en dus kosten van de audit zijn aanzienlijk. We hebben al veel 
geleerd van wat er niet goed is aan onze precarioverordening en werkwijze rond 
precario en er zijn al zaken verbeterd en we gaan zaken verder in orde brengen. De 
vraag zal dan mogelijk ook zijn of er verwacht wordt dat verder onderzoek ons nog 
nieuwe zaken leert voor de toekomst en/of de mogelijk te halen financiële 
opbrengst verdere ambtelijke inzet c.q. investering waard is. 
Voordat we dit goed kunnen afwegen, willen wij op grond van de eerste 40 tot 50 
dossiers helder krijgen in hoeverre de eerste constateringen een stmctureel karakter 
krijgen. Wij zullen u in de maand maart daarover nader informeren. 
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De volgende informatie kunt u dan verwachten: 
• de resultaten van de benoemde 'grote' dossiers 
• de resultaten van 20 dossiers met bouwkosten boven de 300k 
• de resultaten van 20 dossiers op basis van de steekproef 
• de resultaten van 6 dossiers op basis van hoger bedrag dan 500 euro aan 

precario 

Bij 'resultaten' kunt u hierbij denken aan: inzicht in de aard van het dossier, in de 
aanvraag, in de berekening van de precario daarop, in wat het had moeten zijn, in 
het verschil, in mogelijke verklaring van het verschil, en zo mogelijk reeds een 
juridisch gekwalificeerde inschatting in het wel of niet mogelijk zijn van het 
navorderen of terug te betalen precario. 

Intern onderzoek 
Naast een feitelijke audit wordt op dit moment zoals beloofd een 
zorgvuldigheidsonderzoek verricht op het dossier Peltenburg. Dit deel van het 
onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de directie. Wij 
zullen u over de uitkomst daarvan gelijktijdig met eerder genoemde constateringen 
in de maand maart informeren. 

Aanpassen verordening 
In de afgelopen tijd is, op grond van de eerste inzichten uit de audit, gestart met het 
opstellen van een meer leesbare, duidelijke en eenduidige precarioverordening, 
inclusief toelichting. Deze verordening zal, na afronding van de audit, aan uw raad 
ter vaststelling worden voorgelegd, zodat alle leerpunten in de nieuwe verordening 
daadwerkelijk kunnen worden meegenomen. 

Handhaving 
Zoals reeds in de brief van 1 december 2014 is benoemd en toegezegd wordt de 
naleving van de precarioverordening bij de handhaving op grotere bouwprojecten 
vanaf dat moment reeds meegenomen. De afgelopen periode is tegelijkertijd 
gewerkt aan het stroomlijnen van dit handhavingsproces en wordt dit aspect 
conform de afspraak met uw raad opgenomen in het "Actieprogramma integrale 
veiligheid en handhaving 2015". 

Afrondend 
U begrijpt uit ons tussenbericht, dat wij melding doen van enige vertraging. 
Tegelijkertijd betekent de grondige werkwijze dat we de dossiers tot in detail 
nalopen en verbeteringen in proces, verordening en handhaven zo mogelijk direct 
worden geïmplementeerd in onze dagelijkse werkwijze. 

Hoogachtend, 

het rnjjpggji'nn b«f§eaaes§ter en wethouders. 
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J. Scholten nffTTTB. Sdhneiders 


