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Heerhugowaard, 6 juli 2016
Geachte heer, mevrouw,
Onlangs hebben wij kennisgenomen van uw bericht over het wetsvoorstel tot afschaffing van
precariobelasting op nutsnetwerken per 2017. Gezien dit wetsvoorstel worden bewoners van
niet-heffende gemeenten niet langer verplicht mee te betalen aan de precariobelasting die in
andere gemeenten wordt geheven.
Dit initiatief ondersteunen wij van harte. Door ten aanzien van nutsbedrijven geen
precariobelasting te heffen, hebben wij onze bewoners zo veel mogelijk gevrijwaard van de
gevolgen van de heffing van precariobelasting op nutsnetwerken. Over de heffing van
precariobelasting door andere gemeenten, en in het verlengde daarvan de verhoging van de
factuur van de netbeheerder voor bewoners, hebben wij echter geen enkele zeggenschap.
Middels het wetsvoorstel komt een einde aan deze, in onze ogen, ongewenste situatie.
Keerzijde is dat het wetsvoorstel een ruime overgangsregeling kent, waardoor de situatie van
doorberekening van precariobelasting aan bewoners uit niet-heffende gemeenten nog tot 2027 in
stand wordt gelaten. Wij willen u daarom oproepen te besluiten tot verkorting van de
overgangsregeling tot (bijvoorbeeld) 2022. Een andere optie is het maken van een aanvullend
wetsvoorstel, welke het mogelijk maakt dat netbeheerders precariobelasting enkel nog kunnen
doorberekenen aan de bewoners van heffende gemeenten.
Voor zover niet wordt gekomen tot een dergelijke beslissing, willen wij heffende gemeenten
oproepen om spoedig te stoppen met de heffing van precariobelasting op nutsnetwerken. Wij
doen daarbij een beroep op hun solidariteit jegens bewoners van niet-heffende gemeenten. Wij
hopen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als koepelorganisatie van alle
gemeenten, bereid is dit standpunt over te nemen en te vertolken richting gemeenten.
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Wij rekenen op uw inzet en zien uw reactie graag tegemoet.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

J.G. den Hertog

H.M.W. ter Heegde

