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Vragen : 
In de Kadernota wordt op blz. 10 – 11 inzicht gegeven in de verwachte verlaging van de tarieven van 
de netwerkbedrijven als gevolg van het afschaffen van de gemeentelijke precariobelasting. Hierover 
de volgende vragen:

1) Zijn er afspraken gemaakt met de lokale netwerkbedrijven over deze verlaging van de 
tarieven?
Er zijn geen afspraken met de netwerkbedrijven over deze verlaging van de tarieven. In het 
nieuwe methodebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waarin de tarieven 
voor de netbeheerders worden bepaald, wordt rekening gehouden met het wegvallen van de 
precariobelasting als kostencomponent.
De ontwikkeling van de tarieven is wel onderwerp van gesprek geweest in de algemene 
vergadering van aandeelhouders (AVA) in april jl. In die AVA heeft Alliander een infographic 
gedeeld waarop de verlaging als gevolg van het wegvallen van de precario iets lager uitvalt, 
nl. € 44. Dat komt omdat een deel van de daling al in 2020/2021 is gerealiseerd doordat een 
aantal gemeenten al begonnen waren met de afbouw van de precario en omdat het aantal 
aansluitingen is gestegen.

2) Hoe wordt er geverifieerd dat deze verlaging, te midden van waarschijnlijke stijging van 
tarieven voor de levering van diensten, ook inderdaad wordt doorgevoerd?
Zoals hierboven is aangegeven is de ontwikkeling van de tarieven in het vizier van de 
(groot)aandeelhouders. Wij verwachten dat dit onderwerp in de komende AVA wederom op 
de agenda staat. 

3) Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om in te grijpen als zou blijken dat de 
verwachte verlaging van de tarieven door de lokale netwerkbedrijven niet, of niet volledig, 
wordt doorgevoerd?
Gelet op de rol van de ACM tot nu toe hebben wij het vertrouwen dat de verlaging van de 
tarieven als gevolg van het wegvallen van de precariobelasting volledig zal worden 
doorgevoerd. De gemeente heeft geen directe instrumenten om de tarieven zelf te 
beïnvloeden maar kan als aandeelhouder die ontwikkeling via de AVA monitoren. 


