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Beste Korenbloemlezers,

Het is alweer de 6e jaargang van onze nieuwsbrief ‘De Korenbloem’! Vanaf medio 2006
berichten wij al over allerlei zaken voor u, inwoners van Blaricum.
In de eerste Raad van 2011 zijn enkele interessante onderwerpen aan bod gekomen.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Hooibergen en bijgebouwen geregeld in bestemmingsplan ‘Kom’ …
• Precariobelasting … betaalt u die nu wèl, of niet? ...
Tip van de maand:
Kijkt u op onze website voor de laatste Moties en Amendementen onder de knop ‘nieuws’
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
Wilt u ‘De Korenbloem’ automatisch en gratis digitaal ontvangen, stuurt u dan een eenvoudig verzoekje via
de E-mail naar: info@deblaricumsepartij.nl . Opzeggen kan altijd op dezelfde manier.

Beleid voor hooibergen en bijgebouwen.
Wij hebben zo veel diversiteit aan hooibergen in ons dorp, wat uniek is voor Nederland.
De historische kring Blaricum heeft hier een boekje over uitgegeven.
Wij vinden het belangrijk dat deze hooibergen blijven bestaan, ze vormen een deel van
ons cultureel erfgoed, daarom zijn we daar al vanaf 2008 mee bezig.
Afgelopen raadsvergadering hebben wij een amendement ingediend om de hooibergen
vast te leggen in het 'bestemmingsplan Kom': dit biedt de ultieme bescherming voor de
hooibergen.
Jammer genoeg heeft de raad het amendement niet aangenomen.
Wethouder De Joode heeft wel wederom de toezegging gedaan, dat deze
bescherming er aan zit te komen.
Ook hebben wij een amendement bijgebouwen ingediend.
In de praktijk zijn er al veel aan-huis-gebonden beroepen actief in bijgebouwen en
daarom ons ‘statement’ om dit via beleid te regelen en toe te staan.
Het gaat in deze om duidelijk en genuanceerd te handhaven beleid, zodat iedereen weet
waar men aan toe is.
Gelukkig is dit amendement wel aangenomen.
Als gemeente kan je alleen handhaven als er beleid over dit (en elk ander) onderwerp
bestaat.
Bea Kukupessy – Rokebrand
Kijkt u voor de amendementen op onze website onder de knop ‘nieuws’
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Dit is de ‘banner’ van een leuke website van Gerard Grootveld over Blaricum.
Hier vindt u allerlei informatie en links over o.a. de hooibergen van Blaricum.
Kijkt u op: www.gerardg.nl/blaricum/index.html

€ PRECARIOBELASTING IN BLARICUM €
Precariobelasting is een belasting die de gemeente kan heffen over het grondgebruik door
leidingen en kabels die daar door de diverse maatschappijen zijn gelegd. Deze belasting
wordt dan door deze maatschappijen betaald aan de gemeente. Op hun beurt zullen deze
maatschappijen de genoemde precariobelasting weer bij hun afnemers (de burgers van
Blaricum) in rekening gaan brengen.
In Hilversum wordt al precariobelasting geheven en in Blaricum nog niet. Alleen zijn de
tarieven van de kabelmaatschappijen in beide gemeenten even hoog. Dit zou er op kunnen
duiden dat er in onze gemeente al rekening is gehouden door de kabelmaatschappijen, dat
deze belasting er zit aan te komen. Dus de burger zou hier dan al aan meebetalen. Of dit
zo is zal eerst moeten worden onderzocht. Pas dan kan er in Blaricum bepaald worden of
er precariobelasting zal worden geheven.
Betalen de burgers al 'precariobelasting', dan zal de gemeente deze belasting ook van de
betrokken maatschappijen moeten gaan innen. Zo nee, dan zal dit voor de burgers (u dus)
een lastenverhoging tot gevolg hebben. De coalitie heeft in hun coalitieprogramma gezegd,
dat de OZB niet omhoog zal gaan (lees: geen lastenverzwaring voor de burgers), maar op
deze wijze is er via een omweg toch gekozen voor deze vorm van lastenverzwaring zonder
verhoging van de OZB.
De Blaricumse Partij is het hier volstrekt niet mee eens en zal, wanneer hierover in
de raad weer verder gesproken gaat worden, een duidelijke motie indienen die
aangeeft geen lastenverzwaring voor de burger te tolereren.
Ineke Breet

Precariobelasting (omschrijving volgens Wikipedia)
Onder de naam precariobelasting kan door een Nederlandse gemeente of een openbaar
lichaam BES een belasting worden geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder,
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond (artikel 228 Gemeentewet) of
grond van het openbaar lichaam (artikel 60 FinBES). Hierbij moet worden gedacht aan een
winkeluitstalling en allerlei andere voorwerpen die op straat te vinden zijn. Minder bekend is
dat ook voor erkers, luifels en andere uitbouwsels aan bedrijfspanden de belasting is
verschuldigd. Voor wat betreft voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond kan worden gedacht aan pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en
funderingen.
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