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De contracten met Stedin en Evides dateren respectievelijk uit 1993 en 2005. 

Het contract met Stedin verloopt op 1 januari 2018, het contract met Evides kan per direct worden 

beëindigd. Ter vervanging van deze contracten is een Leidingenverordening nodig. Diverse 

gemeenten hebben al zo’n verordening, of gaan hiertoe over. Een Leidingenverordening geeft de 

gemeente meer zeggenschap over het werken aan de ondergrondse infrastructuur en heeft daarmee 

de regie over werkzaamheden aan de kabel- en leidingnetwerken in eigen handen. 

Wanneer de verordening is vastgesteld worden er geen nieuwe contracten met de nutsbedrijven 

afgesloten. De verordening is een algemeen geldende maatregel waar de leidingexploitanten zich 

aan dienen te houden en die de gemeente vanuit het gelijkheidsbeginsel dient toe te passen op alle 

exploitanten die een kabel of leiding in gemeentegrond hebben liggen of willen leggen. 

 

Dit laatste geldt ook voor de precarioverordening. Sinds 2007 stelt de gemeenteraad deze jaarlijks 

vast, onlangs nog op 15 december 2015. De gemeente Nissewaard dient deze verordening derhalve 

ook toe te passen. 

Artikel 3a van deze verordening, “Maatstaf van heffing en belastingtarieven” luidt:  
De belasting wordt geheven naar de volgende maatstaven en tarieven: 
voor het hebben van leidingen, buizen, antennedraden of -staven, kabels en dergelijke, daaronder 
niet begrepen die welke krachtens een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd, per 

strekkende meter per belastingjaar: € 3,36; 

Met de beëindiging van de contracten met Evides en Stedin vervalt de voorwaarde dat er aan deze 

instanties geen gemeentelijk belastingen in rekening gebracht kunnen worden, een voorwaarde die 

stamt uit de tijd dat de nutsbedrijven nog gelieerd waren aan overheidsinstanties. Eveneens 

vanwege het gelijkheidsbeginsel zal de precarioverordening ook op hen toegepast moeten worden, 

net zoals deze wordt toegepast op andere instanties die aan de criteria voor precarioheffing op 

kabels en leidingen voldoen. 
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Op dit moment worden ambtelijke kosten die gemeente maakt ten behoeve van de ondergrondse 

infrastructuur betaald uit de algemene middelen. Los van maatschappelijke kosten (kwaliteitsverlies 

van de openbare ruimte, overlast, etc) worden aan salariskosten, systemen etc de ambtelijke kosten 

geschat op circa € 300.000 per jaar. 

 

Momenteel heffen, zoals boven is aangegeven, meerdere gemeenten precariobelasting die door de 

leverancier aan de klanten wordt doorberekend. Zo ook aan de inwoners van Nissewaard, hetgeen 

neerkomt op gemiddeld €15,- per huishouden. Dit betekent dat de inwoner van Nissewaard nu 

meebetaalt aan de heffing en dus voorzieningen  van deze andere gemeenten. 

 

Het heffen van precario op kabels en leidingen betekent voor de gemeente Nissewaard (zolang 

wetgeving dit toestaat) een inkomstenpost van structureel € 5 miljoen per jaar. Een aanzienlijk 

bedrag waarmee de gemeente en  de inwoners van Nissewaard hun voordeel  kunnen doen. 

Het heffen van deze precario brengt daarnaast ook een aandachtspunt met zich mee. De kans 

bestaat namelijk dat het heffen van deze precario in zekere mate door de betreffende bedrijven als 

kosten worden doorberekend aan hun klanten. In hoeverre de inwoners van Nissewaard dat gaan 

merken, zal afhankelijk zijn van de mate en wijze van doorberekening. Het is niet onlogisch om te 

stellen dat daar voor onze inwoners ook wat tegenover moet staan. Dit kan zijn financiële 

compensatie, maar er kan ook gedacht worden aan meer inhoudelijke compensatie. Om in deze de 

juiste richting te bepalen, wordt voorgesteld om hier bij de Kadernota 2017 nader over te adviseren 

zodat uw raad daar integraal een zorgvuldige afweging in kan maken.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.W. Mijnans 

Wethouder 

 


