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Geacht raadslid,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de reactie van de Burgerrekenkamer Langedijk
van enige weken geleden over de in te stellen precariobelasting die onze gemeente aan
diverse nutsinstellingen zou willen opleggen. De reden hiervoor is dat er geld
gevonden moet worden om de tekorten van de Gemeente Langedijk te verlagen.
Kunt u duidelijk maken waarom eigenlijk aan die bedrijven precariorechten dienen te
worden opgelegd? Waar dient deze precario voor en welke kosten maakt de gemeente
bij het onderhoud van kabels, waterleidingen e.d.? Precario diende tot op heden altijd
voor andere zaken en niet of nauwelijks voor dingen in de grond? De nutsbedrijven
onderhouden toch voor de gemeenschap de nodige leidingen en kabels!? Daar krijgen
ze vergunningen voor en betalen de leges.
Het argument dat er (een paar) gemeenten in Nederland zijn die hun financiële
tekorten met deze sluikbelasting reeds hebben kunnen verlagen is mijns inziens een
non-argument. Wat de een doet hoeft een ander nog niet te doen.
Verder heb ik begrepen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij monde van
minister Plasterk deze constructie bij wet zou willen afkeuren, en dat er al enige
gerechtelijke procedures over lopen.
Ik heb ondertussen begrepen dat diverse waterleidingbedrijven in Nederland ertegen
zijn.
Ik ben het met de Burgerrekenkamer eens dat dit niet de juiste weg is. Het doel van de
nutsbedrijven en dergelijke is ons te voorzien van de energie, water, internet etc. Deze
zaken vallen onder noodzakelijke levensbehoeften. Daar gebruiken we in Nederland
onze grond voor. De nutsbedrijven zijn er mijns inziens niet om als instrument voor
gemeenten of andere overheden belastingen te innen (behalve de BTW). Deze nieuw
op te leggen precarioheffing zal aan de burger, dus aan ons als gebruikers van de
nutsvoorziening, bij het opmaken van de jaarlijkse eindafrekening uiteraard
doorberekend worden, en wel verhoogd met 21% BTW.
Dat de gemeente zelf dan ook de rekening krijgt gepresenteerd voor deze door haar
zelf ingestelde precarioheffing (voor het energiegebruik van de gemeente, bijvoorbeeld
de vele lantarenpalen) is kennelijk niet erg, want deze kosten worden toch weer aan de
burger doorberekend!
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Welk door de burgers gekozen raadslid laat die burgers nu extra belasting betalen over
precariobelasting? Belasting over belasting klopt niet. En u als raadslid zou ons dus
opzadelen met een extra last van 21%?
Verder dient u zich te realiseren dat velen in onze gemeente in de afgelopen jaren
maatregelen hebben genomen om op energie te besparen. Hierbij valt te denken aan
waterbesparende douchekoppen, opvulling van spouwmuren, extra dubbelglas, HRketels en zonnepanelen. En dit alles om zijn energiekosten in het kader van de
duurzaamheid te verlagen en zodoende besparingen te bewerkstelligen. Deze
besparingen worden door het (laten) verhogen van die energielasten ten gevolge van
precarioheffing teniet gedaan.
Helaas wonen we in een gemeente die op dit moment als het ware door de Provincie
onder curatele is gesteld. Dat betekent dat de gemeente met voorstellen dient te komen
om een gunstiger financieel plaatje te creëren. Deze voorstellen om tijdelijk extra
geldmiddelen ter beschikking te krijgen dienen transparant te worden benoemd, en niet
gekoppeld te worden aan andere lasten zoals die van de nutsbedrijven. Dat dient
duidelijk gescheiden te blijven.
Kom er dan maar liever rond voor uit dat de lasten voor de burger toch omhoog
moeten en verhoog dan bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting. Dat is duidelijk en
transparant, en dat scheelt ook weer 21% BTW. Hiermee worden weliswaar slechts de
bezitters van huizen en panden getroffen, maar dat is toch nog altijd beter dan dat
iedereen, ook de laagste inkomens, een verhoging van de energielasten e.d. voor hun
rekening krijgen. In het geval dat alle met precario belaste nutsbedrijven deze
belasting gaat doorberekenen, kan dat oplopen tot circa € 500 per jaar per huishouden,
dat wil zeggen dat die € 10 per week minder boodschappen kunnen kopen.
Bezuinigingen bij de gemeente dienen in hoofdzaak te worden behaald door – zoals
het woord al zegt – de gemeente. Deze dienen niet te worden bereikt door
lastenverzwaring bij de burgers neer te leggen. Het is niet juist om tegen de burgers
vol te houden dat de belastingen niet worden verhoogd, en dan wel op deze slinkse
manier via de nutsbedrijven een extra (precario-)belasting toch uiteindelijk door de
burger te laten betalen.
Mijns inziens zal de oplegging van precarioheffing aan de nutsbedrijven etc. voor de
gemeentelijke en rijksoverheid (21% BTW) een melkkoe blijken te zijn, die nooit
meer teruggedraaid zal worden. Ik verwijs hierbij naar het ‘kwartje van Kok’.
Zoals u merkt ben ik, en met mij de Burgerrekenkamer en velen in mijn
kennissenkring, van mening dat het invoeren van precario GEEN goede zaak is. Het is
niet overzichtelijk en verhoogt de nutslasten.
Het kan toch niet zo zijn dat na verloop van jaren blijkt dat alles met terugwerkende
kracht dient te worden terugbetaald – al dan niet met behulp van overgangsregelingenomdat de wetgever heeft uitgesproken dat het een onwettige maatregel is geweest!
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Samenvattend:
-

Bedoeling van precario – oneigenlijk gebruik – dit is nog niet bij wet geregeld.
Nutsbedrijven worden ermee opgezadeld en daardoor ook de burger/gebruiker.
Belasting op belasting: er wordt 21% teveel in rekening gebracht.
Besparingen op energie worden voor de burger teniet gedaan.
Precario wordt melkkoe die niet meer zal worden teruggedraaid.
Bedenk een andere oplossing.

Hoogachtend,
C.L. Groenland

Kopie aan:
-

de Minister van Binnenlandse Zaken
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
de Commissaris van de Koning in Noord-Holland
de heer P. Omtzigt, CDA-fractie Tweede Kamer
College van B&W gemeente Langedijk
Nutsinstellingen:
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Burgerrekenkamer Langedijk
Langedijker Nieuwsblad
Noordhollands Dagblad

PWN, Liander, Hoogheemraadschap, Ziggo

