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Commissie Bestuur 

 
Vraag 1 

De Tweede Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van 

precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut beperkt. Dit betekent dat, als de 

Eerste Kamer ook met de wet instemt, gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over 

netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel heeft 

de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt 

teruggebracht naar vijf jaar. Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een 

tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op 

nutsnetwerken heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in 

rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold. 

 

Wij hebben als JESS vragen aan het College, namelijk:  
1. Hebben we binnen de gemeente Schagen ondertussen ook een beeld van de ‘kosten’ die 

bijvoorbeeld Liander in rekening gaat brengen bij de gemeente, nu we eenzijdig het contract 
hebben aangepast? 

2. JESS heeft al eerder aangedrongen om; 

A. De risico’s goed in kaart te brengen, zodat de positieve en negatieve gevolgen 
inzichtelijk zijn. 

B. In de begroting wel rekening te houden met de precariobelasting, alleen het bedrag 
te reserveren en alleen te gebruiken voor eenmalige uitgaven, na een voorstel door 
de Raad. Het College heeft aangegeven, dat ze een beleid hebben om niet de 
rekening voor de toekomst neer te leggen. Vraag: In hoeverre wordt het besluit van 
de Tweede Kamer nu aangepast in de begroting 2018 e.v.? 

Antwoord: 

Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst heeft verder geen financiele gevolgen. Voor deze 
overeenkomst is de Verordening ondergrondse infrastructuren 2015 in de plaats gekomen, die de 
raad op 25 november 2014 heeft vastgesteld. 
Vergoedingen rondom graafwerk en verlegkosten zijn hierin geregeld. 
 
Het verkorten van de overgangstermijn heeft gevolgen voor de nabije toekomst. In de komende 
meerjarenbegroting moet hierop geanticipeerd worden. Hier komen we bij de Nota van 
uitgangspunten, die gepland staat voor de raad van juni, op terug. 
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Vraag 2: 

We hebben als JESS al eerder aandacht gevraagd voor E-Fiber (Glasvezelkabel binnen de gehele 
gemeente Schagen). Ook JESS is voorstander van glasvezelkabel in het buitengebied, alleen zouden 
wij nadrukkelijk voor een andere weg hebben gekozen. Nu betaald de gemeente naar de mening van 
JESS teveel uit de eigen middelen (belastinggeld van onze inwoners en ondernemers).  

Wij willen nu duidelijkheid over de volgende zaken: 

1. Waarom zijn inwoners niet geïnformeerd, die zich positief hebben opgesteld na 1 januari 
2017? Tenslotte was de einddatum 31 december 2016. Wat gaat het College voor actie 
ondernemen om deze mensen alsnog te informeren? 

Er is inderdaad geen individuele communicatie verzonden. Wel heeft E-Fiber via Facebook 
hierover een bericht eind december gecommuniceerd. TriNed is voornemens alle inwoners 
welke een inschrijving hebben gedaan te informeren via een nieuwsbrief als er meer 
duidelijkheid is wat in de gezamenlijkheid de vervolgacties zullen zijn. Het succes in ’t Zand zal 
hier een belangrijk onderdeel van zijn. 

 

2. Welke zekerheid en duidelijkheid krijgen de inwoners die al een abonnement hebben 
afgesloten, want het is meer dan een inschrijving? 

Zoals in het vorige punt aangegeven is TriNed voornemens om een nieuwsbrief naar alle 
inwoners met een inschrijving te sturen. 

 

3. Wat is het vervolgproces nu in 2017 en is er een nieuwe datum vastgesteld? 

Nee, maar na aanleiding van het succes in ’t Zand zal er zeker een vervolgactie komen. De 
exacte invulling moet nog bepaald worden in de komende periode. E-Fiber en TriNed zijn 
bereid om hier een nieuw budget voor beschikbaar te stellen. 

 

4. Wat zijn de kosten voor de gemeente tot op heden en wat is begroot om in 2017 te betalen 
om mensen te overtuigen? 

Door de gemeente Schagen is 200.000 euro gereserveerd. Wij hebben hiervan ongeveer 
57.000 euro uitgegeven. Door E-Fiber is ongeveer 200.000 euro uitgegeven. De kosten die wij 
en E-Fiber maken worden door E-Fiber en de gemeente gedeeld, waarbij de bijdrage van de 
gemeente is gemaximaliseerd op 200.000 euro. Indien de actie succesvol verloopt zullen de 
door de gemeente gemaakte kosten in de wervingscampagne worden vergoed.  

 


