
 

 

1.   Voorstel 

Aan de commissie Water wordt gevraagd om advies uit te brengen over het voorstel om: 

1. de dijkgraaf te mandateren om in te stemmen met de voorstellen van de Unie van 

Waterschappen op de ledenvergadering van 11 december 2020. 

 

2.   Inleiding 

In december 2019 verstrekte de Ledenvergadering een afgebakende opdracht aan een 

stuurgroep om een aantal urgente knelpunten op te lossen binnen het belastingstelsel. In 

deze stuurgroep namen bestuurlijke vertegenwoordigers van alle waterschappen deel. In 

2020 is deze stuurgroep vijf maal bij elkaar geweest; voorafgaand aan deze 

bijeenkomsten heeft bij waterschap Vallei en Veluwe een klankbordgroep input 

meegegeven aan onze vertegenwoordiger, de heer Van Vreeswijk. Op 21 september 

2020 is een informatiebijeenkomst voor het hele algemeen bestuur georganiseerd, 

waarin de mogelijkheid bestond om vragen te stellen aan de Unie van Waterschappen en 

het bestuurlijke gesprek te voeren over de conceptvoorstellen. 

 

De concrete voorstellen, die de stuurgroep voorlegt ter besluitvorming aan de 

Ledenvergadering van 11 december a.s., zijn benoemd in bijlage 2. In bijlagen 3 t/m 5 

worden deze concrete voorstellen in detail toegelicht. 

 

Ten behoeve van de besluitvorming in de Ledenvergadering dient het algemeen bestuur 

een mandaat te verstrekken aan de dijkgraaf.  

 

3.   Beoogd effect 

Een toekomstbestendig belastingstelsel, waarin de huidige urgente knelpunten zijn 

opgelost en waaraan op een eenvoudigere manier onderhoud gepleegd kan worden.  
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4.   Argumenten 

1.1 Een gedragen voorstel door alle waterschappen is belangrijk. 

Een belastingstelsel gedragen door alle waterschappen is van groot belang voor de 

geloofwaardigheid en voor een kansrijk wetgevingstraject. De leden van de stuurgroep 

waren akkoord met de voorstellen met uitzondering van één waterschap. 

 

1.2 Het hebben van een eigen belastingstelsel is essentieel. 

Vanuit het oogpunt van een krachtige positionering van de waterschappen is het 

essentieel om zelf de regie te houden over ons eigen toekomstbestendige stelsel. Het 

hebben van een eigen belastingstelsel vormt de basis van een zelfstandige functionele 

overheid. Wij zijn het aan onze eigen stand verplicht om als waterschappen gezamenlijk 

met een voorstel tot aanpassing van ons eigen belastingstelsel te komen. Als het de 

waterschappen niet lukt om met een voorstel te komen voor een nieuw belastingstelsel, 

bestaat het risico dat het door de Tweede Kamer wordt overgenomen. We zijn dan de 

regie kwijt. 

 

1.3 De voorstellen voldoen aan de opdracht. 

Op 13 december 2019 heeft de Ledenvergadering de opdracht gegeven aan de 

stuurgroep om met voorstellen te komen die oplossingen bieden voor de volgende drie 

urgente knelpunten in het belastingstelsel: 

• de weeffout in de watersysteemheffing;  

• het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige tariefontwikkeling voor de vier 

betalende categorieën in de watersysteemheffing;  

• het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater in 

de zuiverings- en verontreinigingsheffing. 

De voorliggende voorstellen voldoen aan deze opdracht. 

 

1.4 De voorstellen bieden de mogelijkheid voor tariefdifferentiatie binnen gebouwd. 

In de afgelopen tijd is in het algemeen bestuur meerdere malen gesproken over de 

verschillende ontwikkeling van WOZ-waarden van woningen en niet-woningen en het 

effect daarvan op de lastenontwikkeling van woningeigenaren. Met deze achtergrond is in 

de  voorstellen de mogelijkheid opgenomen voor een tariefdifferentiatie binnen de 

categorie gebouwd. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om voor woningen, indien 

gewenst, een ander tarief te hanteren dan voor niet-woningen, zodat binnen de categorie 

gebouwd tot een gelijkmatige lastenontwikkeling kan worden gekomen. 

 

1.5 De voorstellen bieden de mogelijkheid tot meer bestuurlijke afwegingsruimte. 

In de huidige kostentoedelingssystematiek is er alleen bestuurlijke ruimte bij de 

categorie ingezetenen: het algemeen bestuur kan het aandeel boven het maximum  

van de bandbreedte met maximaal 10% verhogen. Waterschap Vallei en Veluwe maakt 

gebruik van deze mogelijkheid. Bij model H blijft deze mogelijkheid bestaan. Daarnaast 

biedt model H ook bestuurlijke ruimte voor de categorieën ongebouwd en natuur: + of – 

30% van het berekende kostenaandeel. De bestuurlijke afwegingsruimte in model H is 

bedoeld om de algemene besturen bij het vaststellen van de 

kostentoedelingsverordening voldoende mogelijkheden te geven om de specifieke 
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gebiedsomstandigheden en taakuitoefening tot uitdrukking te brengen in de uiteindelijke 

kostenaandelen. 

 

5.     Kanttekeningen 

1.1 Een aantal onderwerpen volgt in het ‘tweede spoor’. 

De opdracht aan de stuurgroep was om de urgente knelpunten op te lossen. Dat 

betekent dat een aantal andere onderwerpen geen onderdeel uitmaakt van de opdracht 

en dat hiervoor dus ook geen voorstellen worden gedaan. Een voorbeeld hiervan is het 

woonruimteforfait binnen de zuiveringsheffing (systematiek van 1 en 3 v.e.). Deze 

onderwerpen maken deel uit van het ‘tweede spoor’. Het Uniebestuur is samen met het 

ministerie van I&W gestart met het vormgeven hiervan door te onderzoeken wat de 

fiscaal juridische mogelijkheden zijn voor eenvoudiger onderhoud aan het 

belastingstelsel. Het onderzoek wordt afgerond in het voorjaar van 2021. Daarna wordt 

op basis van de resultaten van het onderzoek in overleg met de waterschappen en het 

ministerie van I&W bekeken welke onderwerpen wanneer, hoe en door wie het beste 

kunnen worden opgepakt. De intentie is dat deze onderwerpen (na besluitvorming in de 

Ledenvergadering)  gelijktijdig met het nieuwe belastingstelsel worden ingevoerd. 

 

6.   Financiën 

Voor de watersysteemheffing wordt voorgesteld om het Verbeterd Combimodel-variant H 

te hanteren als nieuwe systematiek voor de kostentoedeling. In onderstaande tabel zijn 

de consequenties voor ons waterschap uitgewerkt. Daarbij hebben we ons beperkt tot de 

kostenaandelen: als de kostenaandelen volgens model H gelijk zijn aan de huidige dan 

zijn ook de uiteindelijke tarieven gelijk.  

 

Kostenaandeel Model H: 

Rekenkundig* 

Model H: 

Bandbreedte 

Huidig 

kostenaandeel 
Ongebouwd 8,3% 5,8%-10,8% 7,7% 

Natuur 0,5% 0,3%-0,6% 0,4% 

Ingezetenen 38,0% 20,0%-40,0% 40,0% 

Gebouwd 53,2% 48,6%-72,8% 51,9% 

*o.b.v. eenheden begroting 2021 

De rekenkundige uitwerking van de categorieën ongebouwd en natuur (kolom 2) is 

gebaseerd op de formules van model H waarbij de eenheden in de begroting 2021 zijn 

gehanteerd. De berekening van het kostenaandeel van de categorie ingezetenen is niet 

gewijzigd ten opzichte van de huidige berekening. Het kostenaandeel van de categorie 

gebouwd is het resultaat van de overige categorieën.  

 

Op basis van de rekenkundige uitkomsten heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid 

om de specifieke omstandigheden in het gebied en van de taakuitoefening tot uitdrukking 

te brengen in de uiteindelijke kostenaandelen. De bestuurlijke bandbreedte (kolom 3) 

bedraagt + of – 30% voor de categorieën ongebouwd en natuur. De bandbreedte voor de 

categorie ingezetenen is niet gewijzigd ten opzichte van de huidige bandbreedte. De 

bandbreedte voor gebouwd is de resultante van de bandbreedtes van de drie andere 

categorieën. 
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Conclusie is dat door toepassing van model H het mogelijk is om desgewenst de huidige 

kostenaandelen (en daarmee tarieven) te handhaven en model H voldoende bestuurlijke 

ruimte biedt. 

 

7. Vervolg 

• Behandeling in vergadering algemeen bestuur d.d. 25 november 2020. 

• Besluitvorming in Ledenvergadering d.d. 11 december 2020. 

• Na positieve besluitvorming aanbieden aan minister I&W t.b.v. wetgevingstraject. 

 

8. Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief voorzitter stuurgroep 

2. Oplegnotitie voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel 

3. Het verbeterd combimodel – variant H 

4. Voorstellen heffingsformule zuiverings- en verontreinigingsheffing 

5. Voorstellen meekoppelkansen 

 

9. Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden. 

 

10. Advies commissie 

 

 


