Provinciale Staten
Vragen van het statenlid P.C.A. de Milliano-van den Hemel en J.R. Oudeman (CDA) ingevolge
artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 498.

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Precariobelasting Hulst ter zake van kabels,
leidingen, buizen e.d.

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 22-12-2014)
1.

Is de provincie door de gemeente Hulst
en/of andere gemeenten betrokken in
de discussie over het invoeren van deze
belasting

1.

Wij zijn door de gemeente niet betrokken bij
het invoeren van deze belasting.

2.

Heeft GS overleg gevoerd met de
gemeenten om deze belasting te
voorkomen?

2.

IN VZG-verband zijn hierover 2 gesprekken
gevoerd met de gemeenten.

3.

Zijn meer gemeenten voornemens een
dergelijke belasting in te gaan voeren?

3.

Wij hebben van de overige Zeeuwse
gemeenten geen signalen ontvangen dat ze
ook voornemens zijn een precariobelasting in
te voeren. Het waterschap Scheldestromen
heft wel precariobelasting op kabels,
leidingen en buizen.

4.

Voor welke bedragen wordt de provincie
belast door de gemeente Hulst?

4.

Op basis van een tarief van € 1,57 per
strekkende meter bedraagt de aanslag voor
de provincie € 535,37

5.

Voor welke bedragen wordt de provincie
belast indien alle Zeeuwse gemeenten
deze belasting zouden gaan invoeren?

5.

Dit is afhankelijk van uitkomst van een
inventarisatie van het aantal kabels, buizen
en leidingen in de openbare grond en het
tarief waarmee gemeenten (net)beheerders
zouden belasten.

6.

Wat zijn de financiële gevolgen voor de
bedrijven en overheden als gevolg
van het invoeren van deze belasting?

6.

Dit is mede afhankelijk van de mate waarin
doorbelasting mogelijk is.

7.

Zijn er nog andere gevolgen voor deze
bedrijven en overheden?

7.

Neen.

8.

Kunnen bedrijven en overheden deze
kabelbelasting verleggen/doorbelasten
naar de inwoners van Hulst of worden
alle Zeeuwse inwoners daardoor extra
belast?

8.

Evides berekent de precario door aan de
inwoners van Hulst. Deltanetwerkbedrijf
(DNWB) neemt de precariobelasting als
kostenpost mee en berekent dit door in zijn
tarieven. Omdat netbeheerders hetzelfde
tarief in het gehele verzorgingsgebied
moeten berekenen betalen alle Zeeuwse
inwoners mee aan de precariobelasting van
Hulst.

9.

Indien inwoners extra worden belast, om
welke bedragen gaat het dan per
aansluiting? Is het mogelijk om op de
factuur van deze bedrijven en
overheden aan te laten geven dat deze
extra lasten ontstaan door de
precariobelasting Hulst?

9.

DNWB zal een rekening van ongeveer
€ 530.000,-- krijgen van de Hulst. Uitgaande
van 200.000 aansluitingen betekent dit per
aansluiting een bedrag van € 2,65.
De aanslag voor Evides bedraagt ongeveer
€ 230.000,-. Uitgaande van 14.640 woningen
en niet woningen in de gemeente Hulst
betekent dit per aansluiting € 15,71.
De kosten om de lastenverzwaring als gevolg
van de precariobelasting op de factuur te
zetten zijn aanzienlijk.

10.

Is deze precariobelasting van invloed op
de winstontwikkeling van Delta NV?

10. DNWB zal de rekening van ongeveer
€ 530.000,-- krijgen van Hulst en deze pas
het daarop volgende jaar één op één kunnen
doorzetten naar alle Zeeuwse huishoudens
en bedrijven. In 2015 zijn de tarieven al
vastgesteld dus in het eerste jaar zal dit de
winstgevendheid van het netwerkbedrijf met
ruim 5 ton verlagen.

11.

Zo ja, wat heeft dat voor gevolgen voor
het dividend van de provincie?

De precariobelasting leidt tot een stijging van
de kosten voor DNWB in 2015. Deze kosten
belasten het resultaat van Delta waardoor de
winst met eenzelfde bedrag lager zal worden.
MIDDELBURG, 20 januari 2015
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