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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615245688 (DOS-2017-

0008088)

Contact

T.A. Hereijgers

th.a.hereijgers@pzh.nl

Onderwerp

Verordening Precariobelasting 2018

Publiekssamenvatting

De verordening precariobelasting is op onderdelen tekstueel gemoderniseerd, verduidelijkt en 

aangevuld, waarbij de aanwijzingen voor regelgeving zijn toegepast. Uit de vigerende 

regelgeving blijkt dat de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om in bijzondere gevallen 

een beslissing te kunnen nemen, niet meer in de verordening hoeft te worden 

opgenomen.De tarieven zijn ongewijzigd. Er zijn geen financiële consequenties. 

Advies

1.Vast te stellen  het statenvoorstel waarin de conceptVerordening precariobelasting 2018 met 
bijbehorende tarieventabel alsook de bekendmaking van het besluit door publicatie in het 
Provinciaal Blad ter besluitvorming aan Provinciale Staten wordt voorgelegd;
2.Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verordening precariobelasting 2018 met 
bijbehorende tarieventabel.

Besluit GS
Vastgesteld met tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de publiekssamenvatting 
aan te passen zodat “aanwijzingen voor de regelgeving” in één zin worden verduidelijkt.

Bijlagen
- Statenvoorstel - Verordening Precariobelasting 2018 - DOS-2017-0008088

- Was Wordt Precariobelasting 2018

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar T.A. Hereijgers Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kenter, IA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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1 Toelichting voor het College

De Verordening precariobelasting provincie Zuid-Holland 2013, vastgesteld bij besluit van 

12 december 2012, bevat tekst die niet op alle punten duidelijk, consequent en volledig is.

De tekst van de verordening is op een aantal punten gemoderniseerd, verduidelijkt en 

aangevuld, waarbij de aanwijzingen voor de regelgeving zijn toegepast. 

De tarieventabel is op enkele punten tekstueel aangevuld om belastbare feiten te 
verduidelijken en te categoriseren. De tarieven zijn ongewijzigd. Er zijn geen financiële 
consequenties.

Financieel en fiscaal kader

Geen financiële implicaties, de tarieventabel wordt niet gewijzigd.

Juridisch kader

De Verordening precariobelasting is aan de hand van ingewonnen juridisch advies 

gemoderniseerd op onderdelen en bevat geen juridische risico’s

2 Proces

Vaststellen van de Verordening precariobelasting 2018 en bijbehorende tarieventabel door 

Provinciale Staten.

Na besluitvorming door Provinciale Staten volgt publicatie in het Provinciaal Blad. De Verordening 

precariobelasting 2018 en bijbehorende tarieventabel treden per 1 januari 2018 in werking.

3 Communicatiestrategie

Geen.
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