
Mail van 15 november 2015 

 

 

Geachte raad,  

 

De Burgerrekenkamer Langedijk is eind 2012 ontstaan uit een initiatief van een aantal 

verontruste en betrokken burgers van Langedijk. Sinds 1-1-2015 staat Langedijk onder 

preventief toezicht van de provincie en moet alle zeilen bijzetten voor 2016 een sluitende 

begroting te presenteren. De Burgerrekenkamer Langedijk is één van de 100 projecten die 

actief door Democratic Challenge (een mooi initiatief van het ministerie van BZK) worden 

ondersteund. De Burgerrekenkamer Langedijk is ook aangesloten bij Nederland Kantelt, de 

snel groeiende beweging van prof. Jan Rotmans.   

 

In de begroting voor 2016 is een bedrag van 2,054 miljoen euro als opbrengst van 

precarioheffing op het ondergrondse leidingennetwerk van de nutsbedrijven opgenomen. 

Voor zover wij kunnen nagaan is Langedijk hiermee de eerste gemeente in Noord-Holland. 

Aangezien het praktisch onmogelijk is dit te doen op drinkwater, dataverkeer en het eigen 

riool resteert feitelijk alleen het leidingstelsel van Liander voor gas en electra. Daarmee komt 

de hele 2,054 miljoen euro voor rekening van Liander. In voorkomende gevallen berekent 

Liander dergelijke kosten geheel, en verhoogd met 21% BTW, door aan de afnemers. 

Liander is van overheidswege verplicht alle afnemers een zelfde tarief te rekenen, dus de 

kosten worden over alle afnemers verdeeld. Daardoor gaan ook de burgers in uw gemeente 

straks betalen voor de heffing van Langedijk. Het college van Langedijk (Dorpsbelang, VVD 

en CDA) beschouwt dit als een bijkomend maar belangrijk voordeel. Het college heeft dit feit 

bij meerdere gelegenheden met tevredenheid gememoreerd. De Burgerrekenkamer 

Langedijk beschouwt het als een vorm van parasiteren op andere gemeenten en vindt het 

ongewenst. Inkomsten verhogen dient via de OZB te gaan.  

 

De Burgerrekenkamer heeft veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan. De neerslag 

daarvan staat in bijgaande rapportage ‘’Precarioheffing door gemeenten is ongewenst’’ en 

ons ‘’bericht aan de raad’’. Wij sturen u deze informatie toe zodat u er kennis van kunt 

nemen en u kunt beraden of en welke actie uw raad hierop zou kunnen nemen. Met nadere 

informatie zijn wij u graag van dienst. Dit bericht gaat naar alle Noord-Hollandse 

gemeenteraden.   

 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Burgerrekenkamer Langedijk 

 

 

Bart Muurling 

0226-317223 

www.deburgerrekenkamerlangedijk.nl   

 

 


