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Het recht op straat
PRECAIRE ZAKEN



	 	 precario [bij wijze van gunst] {1642} < latijn precario [in bruikleen], 6e nv. 	
	 	 van precarium [bruikleen], het zelfstandig gebruikt o. van precarius 		
	 	 [afgebedeld, bij andermans gratie] (vgl. precair). 


Van Dale Etymologisch woordenboek
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Geachte raadsleden, 


Na politieke ophef rondom het precariobeleid bij inname van openbare grond (voor 
bouwprojecten) heeft de gemeente een groot onderzoek ingesteld. Het leidt geen twijfel 
dat er veel tijd is besteed om de precarioheffing van de afgelopen drie jaar in kaart te 
brengen. Ik waardeer de inspanning. 


Toch is er mijns inziens geen reden om opgetogen te zijn over de onderzoeksresultaten. 
Uit het algemene precario-onderzoek komt naar voren dat vooral bij de grote 
bouwprojecten forse precario-bedragen zijn misgelopen. Daarnaast geven de resultaten 
alleen een beeld van het recente verleden. Het is onduidelijk hoeveel precario-inkomsten 
zijn misgelopen in de jaren vóór 2012. 


Voor uw besluitvorming vind ik het belangrijk om mijn informatie en zienswijzen met u te 
delen. Ik ga vooral in op Peltenburg-precariorapport omdat ik vind dat de conclusies een 
nogal theoretische werkelijkheid beschrijven.


Ook sta ik stil bij artikel 4a van de verordening precariobelasting. Dit artikel regelt 
vrijstellingen voor precarioheffing, welke mijns inziens opportunistisch wordt ingezet. En 
passant confronteer ik u met zaken die ik -in de letterlijke betekenis van het woord- 
opmerkelijk vind.


PELTENBURG PRECARIO ONDERZOEK


•Volgens het rapport 'Intern onderzoek tot standkomen precarioheffing Hof van 
Peltenburg' bestaat er geen relatie tussen het verlaagde precariotarief en herstraten van 
de Vijfhuizerstraat, Zomervaart en Schalkwijkerstraat.  

Informatie verkregen via de Wet Openbaarheid van Bestuur geeft echter een ander beeld: 


� 

e-mail projectontwikkelaar-2 dura vermeer 

� 

e-mail ambtenaar-2 aan werkvoorbereider Dura Vermeer 

� 

toelichting bij wob-verzoek van ambtenaar-1
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Als het onderzoek concludeert dat geen relatie kan worden aangetoond tot het verlaagde 
precario-tarief en herbestrating, dan concludeer ik dat het rapport een papieren 
werkelijkheid beschrijft.


�
peltenburg precario rapport

Mensen die het werk uitvoerden en betrokken waren bij het maken van afspraken, 
bevestigen meermaals dat er WEL precario-afspraken zijn gemaakt. Gemaakte afspraken 
blijken niet altijd te worden vastgelegd, maar ze worden wel naar tevredenheid 
uitgevoerd. 


� 

toelichting bij wob-verzoek ambtenaar-2 

�
e-mail werkvoorbereider dura vermeer 
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•Het onderzoeksrapport suggereert dat Dura Vermeer een algemene vraag aan de 
gemeente heeft gesteld voor een gunstige precario-regeling. 


� 

peltenburg precario rapport

De vraag van Dura Vermeer was echter niet algemeen, maar specifiek. Het initiatief om de 
regeling voor het afsluiten van straten toe te passen komt op 4 juni 2008 van Dura 
Vermeer zelf. De gemeente is dus volgend.


�  

e-mail projectontwikkelaar-1 dura vermeer 

•Opvallend is dat de in het rapport genoemde tijdvakken niet overeen komen met de 
werkelijkheid. Het bouwproject duurde van december 2012 tot half mei 2014.  


� 

reactie loco-gemeentesecretaris 

Hoewel de vergunning voor inname van openbare grond was afgegeven tot 16 april 2014, 
berekent de gemeente slechts 14 maanden precario. Dit in tegenstelling tot de 18,5 
maand die het bouwproject in totaal duurde. Het project werd eind mei 2014 ‘mondeling 
vrijgegeven’. 
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•Het rapport meldt dat het voormalig-peltenburgterrein enige tijd gebruikt is als 
parkeervoorziening. 


� 

peltenburg precario rapport

In dit kader is het wellicht interessant te melden dat de gemeente Haarlem deze 
parkeervoorziening voor €20.000,- per maand (verliesgevend) huurde van Dura Vermeer.


�
 BIS-document 

	 Persoonlijke noot: Tijdens de bouw van Hof van Peltenburg zijn alle door mij 	
	 gestarte procedures door het college in het voordeel van Dura Vermeer beslecht 	In 
	 de bijlage kunt u terugzien dat een aantal besluiten op een opmerkelijke manier 	
	 tot stand zijn gekomen. Mijn stelling is dat de gemeente de belangen van Dura 	
	 Vermeer hoger acht dan dat van ‘de burger’.  

�6



•Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente met Dura Vermeer omgaat, leidt tot de 
volgende feiten: de gemeente Haarlem maakt vaker gebruik van de faciliteiten van Dura 
Vermeer.


�
precario-onderzoek gemeente 

Het is onbekend of hiervoor huur is betaald en wie de kosten van de ontmanteling van de 
bouwketen voor haar rekening heeft genomen.


Voor de bouwkeet boven de Leidsevaart is gedurende de bouw van ‘De 
Raaks’ (2009-2012) geen precario betaald. Dat geldt ook voor ingenomen openbare 
grond rondom het reguliere bouwterrein. 


�

�
google streetview 

Ook faciliteert de gemeente Haarlem Dura Vermeer bij de aanvraag van kapvergunningen.


�
vergaderingverslag dura vermeer en gemeente 

Het onbekend of Dura Vermeer hiervoor leges heeft betaald. 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•Gemeente Haarlem en Dura Vermeer zijn op meerdere vlakken zakenpartners. Dat blijkt 
ook uit de voorgenomen grondoverdracht bij het Hof van Peltenburg. 


�
 kadaster

Uit de anterieure overeenkomst die beide partijen zijn aangegaan, blijkt dat Dura Vermeer 
(in een samenwerking met Amvest) na afloop van het bouwproject twee stukken grond 
overdraagt aan de gemeente.


�
anterieure overeenkomst

De gemeente moet hiervoor €55.900,- betalen. Om de grondoverdracht te kunnen 
bekostigen, schenkt Dura Vermeer €55.000,- aan de gemeente. 


�
anterieure overeenkomst

Naast de schenking van €55.000,- komen Dura Vermeer (en Amvest) ook overeen dat 
Dura Vermeer de publieke ruimte rondom Hof van Peltenburg voor eigen rekening 
opknapt en inricht. 


� 

anterieure overeenkomst met Dura Vermeer 
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Vanuit het oogpunt ‘voor wat hoort wat’ is het interessant om na te gaan welke 
tegenprestaties de gemeente aan Dura Vermeer heeft geleverd. En waarom is de grond 
niet overgeleverd? Ligt Dura Vermeer dwars omdat de gemeente -tegen de afspraak in- 
het hoge precario-tarief wil toepassen?


•Tot slot is het opmerkelijk dat de eerder genoemde grondoverdracht Hof van Peltenburg 
nog niet plaats heeft gehad. Dat had volgens de anterieure overeenkomst moeten 
gebeuren binnen twee maanden na oplevering van het bouwproject. 


� 

anterieure overeenkomst met Dura Vermeer

Uit informatie van de loco-gemeentesecretaris blijkt dat het project eind mei 2014 zou zijn 
opgeleverd.


� 

reactie loco-gemeentesecretaris 

Een jaar na ‘vrijgeven’ was de te overgedragen grond nog steeds in bezit van Dura 
Vermeer en Amvest. 


� 

 kadaster 

•Inmiddels is ook bekend geworden dat de gemeente heeft besloten geen precario na te 
heffen bij Dura Vermeer. Dura Vermeer zou de gemeente nog €101.080,17 schuldig zijn 
aan precario. Het is gissen naar de onderbouwing om niet na te heffen. Het advies 
waarop het besluit is gebaseerd, valt namelijk onder artikel 67 van de Algemene Wet 
Rijksbelastingen.  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Artikel 67 heeft als doel heeft om de privacy van de belastingplichtige te waarborgen. De 
vraag is of er in deze kwestie nog van privacy spraken is. De precario-afspraak tussen 
gemeente en Dura Vermeer is al via de Wet Openbaarheid van Bestuur geopenbaard. 
Omdat de gemeente niets heeft weggelakt in het vrijgegeven document zijn ook de 
namen van betrokkenen bekend. 


Wanneer het maatschappelijk belang erom vraagt, zou de geheimhouding kunnen worden 
opgeheven. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de minister van Financiën. 
Zover hoeft het niet te komen als Dura Vermeer zelf het initiatief neemt om het advies op 
te vragen en te openbaren. Wellicht kan het college hierbij bemiddelen.


Het is overigens onbekend of de eerder overeengekomen precario-betalingen (op basis 
van het verlaagde tarief) wel volgens afspraak worden uitgevoerd. 


� 

peltenburg precario onderzoek 

•Uit gegevens van de gemeente blijkt trouwens dat de rooilijn van Hof van Peltenburg niet 
overeenkomt met de kadastrale perceelgrens. 


�
vicrea-gemeentelijk informatiesysteem  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•Verder is vermeldenswaardig dat in mei 2013 een verzoek tot handhaving is ingediend bij 
de vergunning voor inname van openbare grond. Een onderdeel van het verzoek was om 
op te treden tegen het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden.


�
verzoek tot handhaving

Volgens de afdeling ‘Handhaving’ zijn er naar aanleiding van het verzoek tot handhaving 
controles gehouden door toezichthouders.  


�
 (deel)antwoord verzoek tot handhaving 

Via de WOB zijn er echter geen documenten beschikbaar waaruit blijkt dat er 
daadwerkelijk controles zijn uitgevoerd. 


�
antwoord wob-verzoek 

Het is verbazingwekkend dat bij een juridisch (sterk) instrument als een 'verzoek tot 
handhaving' geen uitgebreide dossiervorming plaatsheeft. 


�
e-mail gemeente haarlem 

Aan een verzoek om een verklaring af te leggen op ambtseed, wordt geen gehoor 
gegeven. 


Het interessant vast te stellen dat handhavers geen overtredingen hebben gezien, terwijl 
het verzoek tot handhaving rijk was geïllustreerd met foto’s waardoor men wist waarop te 
letten. 


Omdat de omgeving nooit gecontroleerd is, heeft de gemeente nooit formeel vast kunnen 
stellen dat Dura Vermeer zich niet hield aan de voorwaarden van het lage precario-tarief.
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	 Persoonlijke noot: Vrijwel iedereen maakt fouten. ik ook. Er zijn echter zoveel 	
	 fouten en ‘vergissingen’ geweest bij mijn procedures, dat er van toeval geen 	
	 spraken meer kan zijn. Ik stel dan ook dat de gemeente procedures heeft 	 	
	 gemanipuleerd. 

	 Alle procedures kenmerken zich door een (grote) overschrijding van de 	 	
	 besluittermijnen. Meermaals moest ik een ‘in gebreken stelling’ sturen om 		
	 beweging in de zaken te houden. Er worden beloften gedaan en gesuggereerd die 
	 niet worden nagekomen. Ook wordt foutieve of suggestieve informatie gegeven.


	 De drie procedures die ik heb gevolg richtten zich op de noodbrug en de daaraan 
	 gerelateerde bouwomstandigheden in de buurt. Er is nooit bezwaar gemaakt tegen 
	 het bouwproject. Alle zaken zijn door verschillende medewerkers op verschillende 
	 manieren behandeld. Individuele dwaling of kokervisie is daarom niet aannemelijk. 
	 Zie bijlage ‘Procedureverloop


	 Bij mijn eerste verzoek tot handhaving volgde de gemeente de procedure zoals die 
	 was omschreven door de Nationale Ombudsman. Bij het tweede verzoek tot 	
	 handhaving heeft de gemeente nooit contact opgenomen en op afstand conclusies 
	 getrokken. Het tweede verzoek tot handhaving was gericht tegen de inname van 	
	 openbare grond. Ik stel dat dit verzoek tot handhaving is gemanipuleerd zodat nooit 
	 formeel zou worden vastgesteld dat de afgesloten straten als bouwterrein werden 
	 gebruikt. Met alle gevolgen van dien voor de precario-heffing! 


•In relatie met het Peltenburg-precario-onderzoek is de afspraak tussen Ymere en de 
gemeente interessant. 


�
Tuin van Jonker-overeenkomst Ymere en gemeente 

Deze afspraak en die destijds met Dura Vermeer is gemaakt, voedt de idee dat het 
gebruikelijk is om over precario te onderhandelen.  

�12



ARTIKEL  4a

In relatie met het algemene precario-onderzoek wil ik artikel 4a van de precario-
verordening onder de aandacht brengen. 


Artikel 4a stelt dat ‘wijzigingen aan een bestaande toestand’ die door 'het 
gemeentebestuur' zijn ‘bevolen’ vrijgesteld zijn van precariobelasting. 


�
verordening precariobelasting 

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: wanneer is iets ‘bevolen’? Wie vormt het 
gemeentebestuur (raads- of college-leden)? En wat valt onder ‘wijzigingen van bestaande 
toestand’?


	 Als de gemeente een huiseigenaar (via een aanschrijving) dwingt z’n huis op te 	
	 knappen vanwege achterstallig onderhoud, moet er dan precario betaald worden 
	 voor de gevelstijger op gemeentegrond?


Aan de hand van drie voorbeelden wil ik duidelijk maken dat het de aanbeveling verdient 
om artikel 4a te verduidelijken. Dit om te voorkomen dat er problemen kunnen ontstaan 
over de interpretatie van het artikel, met gevolgen voor de precario-heffing. 


NOODBRUG

Volgens de gemeente is de noodbrug over de Zomervaart door het gemeentebestuur 
bevolen. Volgens artikel 4a hoeft er dan precario te worden betaald. 


 

�  

reactie loco-gemeentesecretaris 

De noodbrug over de Zomervaart komt voor het eerst voor op een bouwplaatstekening 
van Dura Vermeer Bouw Amsterdam (DVBA) in april 2012. In het verslag van de 
vergadering op 17 juli 2012 met gemeente en DVBA wordt de noodbrug schriftelijk 
bevestigd. Uit niets blijkt dat het gemeentebestuur (met of zonder mandatering) de 
noodbrug heeft bevolen. 


� 

vergader verslag gemeente en dura vermeer  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Je kunt je afvragen of hier spraken is een van een bevel. De gemeente sprak eerder in 
termen van een ‘vragen’ en ‘verzoeken’. 


� 

e-mail gemeente haarlem 

� 

antwoord op vragen haarlem plus 

Het is aannemelijk dat het om een vrijblijvend verzoek ging. De gemeente heeft zelf 
namelijk ook geen noodbrug aangelegd tijdens de renovatie van de Melkbrug in 
2009-2010. Neem daarbij in aanmerking dat de Melkbrug dagelijks meer verkeer verwerkt 
dan de noodbrug over de Zomervaart. Een noodvoorziening bij de Melkbrug zou daarom 
logischer zijn geweest dan bij de Zomervaart.


Als de gemeente zelf geen noodbrug aanlegt bij een belangrijk verkeerspunt, waarom zou 
Dura Vermeer wel gedwongen kunnen worden? Het is niet aantoonbaar dat de noodbrug 
is bevolen. Er is dus geen spraken van vrijstelling op basis van artikel 4a. 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BOUW FIETSKELDER EN -GEVEL 


Bij de bouw van de fietskelder verwees de gemeente ook naar artikel 4a. 


�
antwoord op wob-verzoek 

Dat hier geen spraken kan zijn van een gemeentelijk ‘bevel' blijkt uit de verhoudingen 
zoals die in een overeenkomst met ProRail zijn weergegeven. ProRail bepaalt als 
opdrachtgever wie het werk uitvoert en draagt (als subsidie-ontvanger) bij aan de 
bouwkosten. De gemeente staat hoofdzakelijk garant voor alle subsidie-overstijgende 
kosten. Zonder het initiatief van ProRail was er geen fietskelder gebouwd.


�
b&w nota 

�
 overeenkomst ProRail en gemeente Haarlem 

Er is geen precario geheven bij de bouw van de Fietskelder. Wanneer de 
precarioverordening op juiste wijze zou zijn nageleefd, dan waren de precariokosten 
uiteindelijk voor rekening gekomen van de gemeente. Het lijkt daarmee een broekzak-
vestzak-constructie. Toch valt daar wat op af te dingen. Precario-inkomsten vallen 
namelijk toe aan de post ‘algemene middelen’.


�
website VNG

Als de gemeente de precario betaalt (aan zichzelf), komt daarmee (gebudgeteerd) geld 
beschikbaar voor andere (niet infrastructurele) projecten, zoals bijvoorbeeld zorg of 
cultuur.  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BOUWKEET RAAKSPOORT


Voor de bouw van het Raakskwartier is een ketenpark boven de Leidsevaart aangelegd. 
Na afloop van dat bouwproject (2012) worden deze directieketen overgedragen aan de 
gemeente.


�
precario-onderzoek gemeente 

Het is niet aannemelijk dat de keten zijn overgedragen ‘op bevel’ van het 
gemeentebestuur. Bovendien gaat het hier niet om een ‘wijziging van bestaande toestand’ 
omdat de keten er al stonden. De gemeente is op basis van artikel 4a precario-plichtig.  


Tot slot merk ik een aantal zaken op:  

	 Het lijkt mij een goed idee om dat wat de gemeente ‘beveelt’, vast te leggen in een 
	 (openbare) beschikking. 

	 Als een gemeente via garantstellingen (voor derden) betrokken is bij precario-	
	 betalingen, dan dient de precario-belasting gewoon te worden betaald.  

	 Waarom wordt de precario-inning voor inname van openbare grond niet 	 	
	 ondergebracht bij Cocensus, net zoals bij alle andere precario het geval is?  

	 Maak geen afspraken over precario zonder wetenschap van de gemeenteraad. 

	 Een verzoek tot handhaving is een juridisch sterk instrument. Daarom zouden alle 
	 zaken die relevant zijn voor de beoordeling altijd vastgelegd moeten worden. 

	 Ondanks dat mijn eerdere precario-rapport geld heeft opgeleverd, heeft de 	
	 gemeente aangekondigd dat ik voortaan leges moet gaan betalen voor wob-	
	 verzoeken. Het was echter dankzij de wob dat ik kon aantonen dat het 	 	
	 precariobeleid niet deugde. 
	 Ik verzoek u na te denken over een regeling waarbij de leges worden vergoed als 	
	 een wob-verzoek leidt tot in een inzicht waarvan de gemeente beter wordt. 

Dit rapport is met zorg samengesteld. Mocht u vragen hebben of bewijsstukken willen 
zien, neem dan contact me mij op. De reden dat ik mij in de besproken onderwerpen heb 
verdiept, heeft te maken met mijn verlangen naar een eerlijke, transparante en 
betrouwbare gemeente.	 	 	 	 	 	 	      Ralph Mooijekind 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BIJLAGE PROCEDUREVERLOOP


Procedures die gevolgd zijn rondom de Noodbrug over de Zomervaart: 


BEZWAAR TEGEN NOODBRUG 


• 8 januari 2013 plaats Dura Vermeer een noodbrug die onaangekondigd de doorgaande 
weg voor 1,5 jaar blokkeert. 

• 29 januari wordt vergunning verleend voor inname van openbare grond waarin 
noodbrug wordt genoemd. brug zelf wordt zonder omgevingsvergunning geplaatst. 

• 17 februari wordt bezwaar gemaakt tegen plaatsing noodbrug (midden op de weg). 

• 12 juni volgt hoorzitting. 

• 25 september verstuur b&w het besluit (7,5 maand na indienen!). 

• Het college gaat contrair en neemt advies van bezwarencommissie NIET over inzake 
vergunningplicht noodbrug. 

• Het college neemt WEL het advies over van bezwarencommissie inzake vrijgeven 
rijbaan in Vijfhuizerstraat, maar voert het besluit NIET uit. 

• Het b&w-besluit om WEL een rijbaan vrij te geven verwijst naar een verkeersbesluit 
waaruit blijkt dat er GEEN rijbaan wordt vrijgegeven. 

• Het verkeersbesluit wordt op 16 september gepubliceerd, het besluit van b&w dateert 
van 17 september. 


VERZOEK TOT HANDHAVING TEGEN VERGUNNINGSVRIJE PLAATSING NOODBRUG 


• 13 maart wordt verzoek tot handhaving ingediend vanwege plaatsing noodbrug zonder 
omgevingsvergunning. 

• 10 april gesprek tussen bewoners, Dura Vermeer en gemeente. 

• 06 mei oordeelt handhavingsjuriste dat er WEL sprake is vergunningsplicht. Gemeente 
sommeert Dura vermeer alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen. 

• 14 mei dient Dura Vermeer de vergunningsaanvraag in. 

• Gemeente neemt vergunningsaanvraag niet in behandeling en trekt de 
waarschuwingsbrief op 17 juni weer in. 


VERZOEK TOT HANDHAVING INZAKE VERGUNNING INNAME OPENBARE GROND 


• 24 mei wordt verzoek tot handhaving ingediend onder ander voor handhaving van 
vergunningsvoorwaarden. 

• 9 juli antwoordt gemeente met brief die geen bezwaarclausule bevat. 

• 6 augustus besluit b&w gebruik te maken van vrijstelling om niet te hoeven handhaven. 
De vergunningsvoorwaarden worden niet behandeld.  

• 4 november volgt deelbesluit over vergunningsvoorwaarden.  

• 6 november wordt bezwaar behandelt, 2 weken voor einde bouwactiviteiten waarop 
verzoek tot handhaving betrekking had. 

• 24 april 2014 blijkt uit een wob-verzoek dat de gemeente niet kan aantonen dat er 
daadwerkelijk controles zijn uitgevoerd.
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