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Onderwerp Extra kosten drinkwaterrekening krijgen inwoners terug van de gemeente 

(compensatieregeling Vitens)

Portefeuillehouder H.W.M. Witjes

Beslispunten
1.  Besluiten om de extra kosten voor de drinkwaterrekening van € 104,84 per huishouden (voor de jaren 

2016 en 2017) in 2018 terug te geven aan de inwoners.

2. De compensatieregeling en uitvoeringskosten te dekken uit de bestemmingsreserve “Precario-

opbrengsten”.

Samenvatting
 De gemeenteraad besluit om per 2016 precariobelasting op te leggen voor waterleiding- en 

elektriciteitsnetwerken. Dit resulteert in een belastingaanslag voor onder andere Vitens. Vitens maakt 

hiertegen bezwaar. Naar aanleiding daarvan maken gemeente en Vitens afspraken. Vitens komt deze 

afspraken niet na.
 Op 15 december 2017 stuurt Vitens de inwoners van Lingewaard een brief, waarin zij de rekening voor 

de precariobelasting gepresenteerd krijgen. 
 Het college is boos over de handelswijze van Vitens. Deze handelswijze heeft geheel onnodig geleid tot 

onrust en ergernis bij inwoners. Wij gaan nu over tot compensatie van de doorberekende kosten van 

Vitens en stellen voor om niet te wachten op de gerechtelijke procedures.
  
Inleiding
 Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 besluit de gemeenteraad om precariobelasting te heffen op het 

hebben van waterleidingnetwerken en elektriciteitsnetwerken in grond van Lingewaard. Omdat toen al 

bekend was dat Vitens de aanslag één op één bij de inwoners in rekening zou gaan brengen, besloot de 

gemeenteraad tevens om de inwoners hiervoor te compenseren. 
 Daarop ontvangen Vitens (water) en Liander (elektriciteit) over 2016 aanslagen.

 Feitelijk levert de precariobelasting op waterleidingen de gemeente niets op. Het heffen van de belasting 

is echter noodzakelijk vanuit het gelijkheidsbeginsel. Zodoende kan de gemeente ook precariobelasting 

voor elektriciteitsleidingen (Liander) heffen. Liander verrekent de kosten eveneens onder de inwoners, 

maar doet dat over haar gehele verzorgingsgebied. 
 Feit is wel dat onze inwoners op deze manier al jaren meebetalen aan de precariobelasting van andere 

gemeenten (ca. 160 gemeenten) (zie ook de afwegingen van de aangenomen motie uit 2013).
 Voor het opleggen van de aanslag precariobelasting aan Vitens en Liander is het noodzakelijk om de 

lopende contracten met beide partijen éénzijdig op te zeggen.
 Zowel Vitens als Liander maakten bezwaar tegen de opgelegde aanslag voor 2016. Beide partijen zijn 

van mening dat de hiervoor genoemde contracten niet éénzijdig mogen worden opgezegd. Vervolgens 

spreekt de gemeente met zowel Liander als Vitens af om de behandeling van de bezwaarschriften op te 

schorten in afwachting van de lopende, gerechtelijke procedures tussen de gemeenten Voorst en Wijk bij 

Duurstede en waterbedrijf Vitens.



 Ook spreekt de gemeente met Vitens af dat zij de aanslagbedragen nog niet hoeft te betalen, vanwege 

de genoemde gerechtelijke procedure. Hiervan is bekend dat de gemeente Voorst door de rechtbank in 

het gelijk is gesteld en daarna Vitens bij het gerechtshof gelijk heeft gekregen. Tegen deze laatste 

uitspraak is de gemeente Voorst in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Wanneer deze zaak dient is 

onduidelijk, maar dat kan zomaar één tot twee jaar duren.  

Belang van de inwoners
 Op 15 december 2017 stuurt Vitens een brief aan de inwoners. Daarin deelt Vitens mee dat zij in 2018 

de kosten als gevolg van de precariobelasting gaat verhalen op onze inwoners. Het college is erg boos 

over de handelswijze van Vitens. Vitens komt de afspraken met de gemeente niet na. 
  Het college wil haar inwoners niet duperen in het geschil tussen de gemeente en Vitens. 

 Instemmen met het initiatiefvoorstel, inhoudende dat de heffing wordt teruggedraaid voor elektra en 

water, heeft als financiële consequentie een mogelijk financieel nadeel van € 12 miljoen aan gemiste 

inkomsten voor precario op elektriciteit over de periode 2016-2021. En er is een aannemelijk risico dat 

ook de precariobelasting op gas van ongeveer € 1,3 miljoen per jaar sneuvelt. Voor laatstgenoemde 

belasting op het gasnetwerk geldt dat in de begroting met deze opbrengst voor de komende jaren al 

rekening is gehouden. 
 Vanwege genoemde financiële risico’s en het feit dat we achter onze inwoners staan, stelt het college 

voor om onze inwoners nu reeds te compenseren voor de extra lasten als gevolg van de precarioheffing 

en niet te wachten tot de gerechtelijke procedures zijn afgerond. Hierdoor ondervinden onze inwoners 

geen financieel nadeel. 
 Bij het uitwerken van de compensatie (hoe en wanneer) zullen wij rekening houden met de financiële 

problemen waarmee minder-draagkrachtigen door de nota van de Vitens kunnen worden 

geconfronteerd. 

Wettelijk kader of beleidskader
 Artikel 228 van de Gemeentewet;

 Artikel IV van de “Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de 

Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor 

enige openbare werken van algemeen nut”
 Verordening Precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen.

 Raadsbesluit over de  Begroting 2016 waarin wordt ingestemd met compensatie aan inwoners voor de 

heffing van precario op het waterleidingnetwerk.

Wat willen we bereiken (beoogd effect)
Compensatie op korte termijn voor de inwoners van Lingewaard als gevolg van de onaangekondigde 

doorbelasting door waterbedrijf Vitens.

Argumenten en alternatieven
 Onze inwoners ondervinden geen financieel nadeel als gevolg van deze onverwachte doorbelasting door 

Vitens.
 Als uit de rechtszaken blijkt dat de gemeente precariobelasting mag heffen levert dat de gemeente 

Lingewaard en haar inwoners ca. 20 miljoen euro op. Dit wordt gerealiseerd uit de belasting op 

elektriciteits- en gasleidingen. Dit is de strekking van de motie uit 2013 om precariobelasting te gaan 

heffen. Het heffen van precariobelasting had juist als doel dat onze inwoners niet alleen zouden 

meebetalen aan precario voor andere gemeenten, maar zelf daar ook de voordelen van zouden hebben 

door extra gemeentelijke inkomsten.
 Uit het juridische advies van Van den Bosch & Partners blijkt dat bij de meeste rechtszaken rondom 

precariobelasting de gemeenten in het gelijk worden gesteld. 
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Kanttekeningen
 Als blijkt dat de gemeente geen precariobelasting mag heffen, dan moet de gemeente de ontvangen 

bedragen terugbetalen aan Vitens.
 Compensatie op korte termijn levert een extra administratieve last op .

Wat mag het kosten? (budget)
 De compensatie en de uitvoeringskosten (administratie, omzetbelasting e.d.) kost de gemeente in 2018 

circa € 2,2 miljoen. De dekking gebeurt door onttrekking aan de bestemmingsreserve Precario-

opbrengsten. Deze reserve wordt gevoed door de opbrengsten uit elektriciteits- en waterleidingen.
 De heffing van de precariobelasting loopt door tot en met 2021. Hiermee hebben we rekening gehouden 

in onze meerjarenbegroting. 

De inkomsten uit water- en elektriciteitsleidingen worden conform de afspraak met de raad in een 

afzonderlijke reserve gestort (https://lingewaard.begroting-2018.nl/p7157/precariobelasting). De 

inkomsten uit de gas- en bovengrondse leidingen zijn wel verwerkt in de begroting en storten we 

daarnaast gefaseerd gedeeltelijk in de Algemene reserve waardoor het effect op het saldo in 2022 nihil is 

(https://lingewaard.begroting-2018.nl/p6910/reserves-en-voorzieningen). 

Communicatie en participatie
We vinden het belangrijk dat onze inwoners weten waarom we Vitens aanslaan voor precariobelastingen, 

dat we dit juist doen voor onze inwoners en dat we de extra lasten waar zij mee worden geconfronteerd 

zullen worden gecompenseerd. Daarom zullen we, op het moment dat de compensatie is uitgewerkt, onze 

inwoners in een-huis-aan-huis-brief hierover informeren. 

Wat gaan we daarvoor doen (voortgang)
 Na positieve besluitvorming werken we de wijze van compenseren zo snel mogelijk uit.

 In de risicoparagraaf van de Jaarstukken 2017 en de Programmabegroting 2019 werken we het risico 

als beschreven bij kanttekening onder bullet 1 nader uit.

Duurzaamheid
Dit voorstel draagt bij aan de duurzame vertrouwensrelatie tussen inwoners en gemeente.

Bijlagen
Juridisch advies van Van den Bosch & Partners.

Bemmel, 9 januari 2018.

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
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