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Het is donderdag 31 maart 22.16 uur. Mijn briefje is bijna klaar. Er klinkt geluid uit mijn mobiel. Ik kijk toch 

maar even. Ik heb alle tekst gewist en begin opnieuw.  

Breaking News!! 

Zojuist is mij bericht dat ook voor 2017 geen BIZ regeling meer in het leven wordt geroepen. In de 

raadsvergadering van gisteravond is besloten dat met ingang van dit jaar nog precariobelasting zal worden 

geheven. In de gemeenteraadsvergadering werd nogmaals zeer teleurgesteld gereageerd op de lakse en 

negatieve houding van veel ondernemers en het niet of weg stemmen van de BIZ. Om aan alle onzekerheid 

een eind te maken wordt er dus vanaf nu precariobelasting geheven. Op deze manier komt er in ieder geval 

genoeg geld binnen voor het wel en wee van het centrum in Beilen.  

Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare 

grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven 

voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en 

leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen. Precariobelasting 

wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding om de gemeentegrond te 

kunnen gebruiken. 

De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij 

besteedbaar. Er is geen verplichting om de geheven precariobelasting in te zetten voor uitgaven die 

samenhangen met de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. 

De gemeente denkt zo minimaal € 100.000,00 binnen te halen waarvan de helft beschikbaar komt voor het 

centrum. Een gespecialiseerde ambtenaar is al door het BIZ gebied geweest om de te heffen 

precariobelasting per ondernemer te taxeren. Hierdoor kunt u eind dit jaar de voorlopige aanslag verwachten 

voor 2017. De aanslagen zullen minimaal € 500,00 zijn en maximaal € 2000,00. Al naar gelang de buiten 

gestalde koopwaar, reclameborden en vlaggen etc. die op of boven gemeentegrond staan of hangen. Ook 

de terrassen van de plaatselijke horeca zullen per vierkante meter worden aangeslagen.  

Wij, van de Cerck, zeggen hierop: “ Daar zijn we dan mooi klaar mee.” 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


