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1. Inleiding 

 

Met de brief van het college van 1 december 2014, nummer 455410 is aan de Commissie 

Bestuur  toegezegd dat er een onderzoek zou komen naar de afdracht en inning van precario 

voor het innemen van openbare grond in de periode 2012, 2013 en 2014. 

Aanleiding voor dit onderzoek was de door de gemeente gehanteerde grondslag voor de 

berekening van de precario (afsluiten van de weg) bij het project Peltenburg. De commissie 

wilde naar aanleiding van dit dossier uitgezocht hebben of er vaker dan alleen in dit 

specifieke geval sprake is geweest van afspraken tussen de gemeente en aannemers over 

precario voor het innemen van openbare grond. De commissie sprak tevens uit dat niet 

afgedragen precario over de periode 2012, 2013 en 2014 alsnog geïnd moest worden. 

Met deze tussenrapportage wordt tegemoet gekomen aan de wens van de raad om onderzoek 

te doen op een groot aantal dossiers “innemen openbare grond” uit de eerder genoemde 

periode. 

 

Naast deze tussenrapportage is er een zorgvuldigheidsonderzoek op het dossier Peltenburg 

uitgevoerd. De resultaten van dit zorgvuldigheidsonderzoek zijn ter kennisname naar de 

Commissie Ontwikkeling verzonden voor de vergadering van 13 mei 2015. 

De commissie heeft gevraagd om het ter kennisname toegezonden rapport over het 

zorgvuldigheidsonderzoek te bespreken. De verantwoordelijk wethouder heeft daarop 

voorgesteld om beide rapporten in samenhang met elkaar te agenderen voor een volgende 

vergadering.  

 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. In te stemmen met de inhoud van de 1
e
 tussenrapportage overzicht precariodossiers 

“innemen openbare grond” jaren 2012, 2013 en 2014; 

2. In te stemmen met de begeleidende brief en de daarin opgenomen aanbevelingen; 

3. Ten aanzien van het dossier Peltenburg niet tot naheffing van precario over te gaan; 

4. Voor wat betreft het reeds ingezette proces van naheffing op precario, geen bedragen 

onder de € 250,- te innen, 

5. De tussenrapportage, inclusief begeleidende brief ter bespreking toe te zenden aan de 

Commissie Bestuur. 

 

3.Beoogd resultaat 

Het college legt met deze tussenrapportage verantwoording af over de uitvoering van de 

precarioverordening op het gebied van innemen openbare grond over de jaren 2012, 2013 en 

2014. Tevens wordt overeenstemming bereikt over het verdere proces aangaande deze audit 

en de aanpak op het gebied van precario. 

 

4. Argumenten 

1. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal maatregelen ter verbetering  van de 

werkprocessen en het voornemen tot aanpassing op onderdelen van de precarioverordening. 
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Op basis van de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe, worden de volgende maatregelen 

genomen: 

 niet navorderen van de werkelijk verschuldigde precario op het project Peltenburg, 

dit vanwege de juridische onhaalbaarheid van een dergelijke actie. Dit is gebaseerd 

op een fiscaal juridisch advies van een gespecialiseerd extern bureau; 

 vereenvoudiging van de precarioverordening; 

 invoering van alle toekomstige aanvragen vergunning innemen openbare grond in het 

Wabo klantvolgsysteem; 

 intensivering van toezicht en handhaving op inname van openbare grond bij 

bouwprojecten; 

 het met ingang van 1 januari 2015 doen van een maandelijkse audit op 2 

precariodossiers (bouwkosten > € 300.000,- of precariobedrag  > € 500,-); 

 aan het eind van 2015 aan de raad een overzicht te geven van het financiële 

eindresultaat van de naheffingen; 

 staken van de huidige uitgebreide audit, omdat de inliggende tussenrapportage 

inmiddels voldoende inzicht heeft gegeven in de knelpunten bij de heffing en 

invordering van precario voor het innemen van openbare grond.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Nog niet bekend is hoeveel inkomsten er exact worden gegenereerd naar aanleiding van de 

ingezette naheffingen. Betrokkenen worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

eerst in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken. Vervolgens kan tegen de 

definitieve aanslag nog bezwaar en beroep worden aangetekend. 

 

 

 

7. Bijlagen     
 

1. Brief aan de leden Commissie Bestuur over de tussenrapportage precario innemen 

openbare grond; 

2. 1
e
 tussentijds overzicht precariodossiers “innemen openbare grond” jaren 2012, 

2013 en 2014; 
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