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Motie - Precario op kabels en leidingen 	 M-5A 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 5 november 2015, 

Constaterende dat: 

• het college inmiddels heeft toegezegd om goed uit te zoeken of het mogelijk is om 
precario te heffen op kabels en leidingen (o.a. van Stedin); 

• gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Schiedam precario heffen van Stedin en 
daarmee een opbrengst genereren van respectievelijk 9,9 miljoen, 11,5 miljoen en 
1,5 miljoen (2014); 

• de OZB in Delft met ingang van 2016 flink wordt verhoogd. 

Overwegende dat: 

• steeds meer gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin precario heffen op 
kabels en leidingen; 

• Stedin deze lasten doorbelast aan alle aansluitingen in hun verzorgingsgebied; 
• op deze manier de onevenwichtigheid bestaat dat de Delftse inwoners wel betalen 

voor de belastinginkomsten van andere gemeenten, maar daar zelf geen profijt van 
hebben; 

• het wenselijk is als de gemeente Delft ook precario gaat heffen op kabels en 
leidingen om de genoemde onevenwichtigheid voor de Delftse inwoners aan te 
pakken zodat de voorgestelde OZB-verhoging (bij deze begroting 2016) als onderdeel 
van het pakket van 5 mm n vanaf 2017 niet !anger nodig is. 
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Draagt het college op: 

• nog voor het eind van het jaar helderheid te verschaffen over de nnogelijkheid om 
precario te heffen op kabels en leidingen (van mn Stedin); 

• indien deze mogelijkheid er is, zo spoedig mogelijki  , maar uiterlijk bij de kadernota 
2016, een voorstel uit te werken waarbij Delft precario zal gaan heffen op kabels en 
leidingen (in ieder geval van Stedin); 

• in de kadernota 2016 op te nemen dat de geraamde opbrengst zal worden 
aangewend om de bij de begroting 2016 voorgestelde OZB-stijging met ingang van 
2017 weer (deels) terug te draaien; 

lAls het nog mogelijk is om al in 2016 precario te gaan heffen dan is dit uiteraard gewenst, ook al kan het dan 
niet meer ten gunste komen van de OZB. Het kan dan gebruikt worden om het 
begrotingssaldo/weerstandsvermogen te versterken. 
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