
 

 

Voorstel 

De volgende belastingverordeningen met daarin de belastingtarieven voor 2021 vast te 

stellen: 

- Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

- Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

- Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021. 

 

Inleiding 

De belastingverordeningen 2021 met bijbehorende bijlagen en toelichtingen zijn 

opgesteld in samenwerking met GBLT. 

 

Ten opzichte van de belastingverordeningen 2020 zijn er enkele wijzigingen. 

De wijzigingen in de belastingverordeningen zijn: 
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1. Tarieven 

Tarieven 2020 2021 

zuiveringsheffing € 54,08 per ve € 56,42 per ve 

verontreinigingsheffing € 54,08 per ve € 56,42 per ve 

watersysteemheffing 

ingezetenen 

€ 56,63 per woonruimte € 55,71 per woonruimte 

watersysteemheffing 

ongebouwd onbemalen 

€ 40,40 per ha € 42,10 per ha 

watersysteemheffing 

ongebouwd bemalen 

€ 60,60 per ha € 63,15 per ha 

watersysteemheffing 

verharde openbare wegen 

onbemalen 

€ 80,80 per ha € 84,20 per ha 

watersysteemheffing 

verharde openbare wegen 

bemalen 

€ 101,00 per ha  € 105,25 per ha 

watersysteemheffing 

natuurterreinen 

€   3,03 per ha €    2,97 per ha 

watersysteemheffing 

gebouwd 

0,0203% van de woz-

waarde 

0,0190% van de woz-

waarde 

 

2. In de belastingverordeningen 2021 zijn een aantal ondergeschikte technische wijzigen 

doorgevoerd gevoerd ten opzichte van de belastingverordeningen 2020.  

Zie voor een toelichting hierop de memo “Wijzigingen belastingverordeningen 2021 ten 

opzichte van belastingverordeningen 2020”. 

 

Het verschil tussen de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing is dat de 

zuiveringsheffing wordt geheven ter zake van het afvoeren van afvalwater op een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie en de verontreinigingsheffing wordt geheven ter zake van 

het lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam. 

 

Beoogd effect 

Het vaststellen van de belastingverordeningen maakt het heffen van belastingen door het 

waterschap mogelijk. De belastinginkomsten maken het mogelijk dat het waterschap, in 

samenwerking met zijn partners, zijn taken uitvoert en zijn doelen kan bereiken. 

 

Argumenten 

1, 2. De belastingverordeningen 2021 moeten integraal worden vastgesteld.  

In deze verordeningen is voorzien in de intrekking van de belastingverordeningen die 

voor 2020 voor Waterschap Vallei en Veluwe van toepassing zijn. 

 

Door een tijdige vaststelling van de belastingverordeningen en correcte en tijdige 

bekendmaking van de belastingverordeningen worden risico ’s voorkomen op het gebied 

van belastingheffing. 
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Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Financiën 

N.v.t.  

 

Vervolg 

De belastingverordeningen 2021 worden bekendgemaakt in het waterschapsblad en 

toegestuurd aan GBLT. 

 

Het waterschap wordt door GBLT op de hoogte gehouden of de begrote 

belastinginkomsten worden gerealiseerd. Ambtenaren van het waterschap analyseren de 

door GBLT aangeleverde cijfers. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gehouden door 

middel van bestuursrapportages en de jaarrekening. 

 

Standpunt van de commissie 

Commissie heeft geen vragen en adviseert in samenhang met de begroting het stuk als 

bespreekstuk te agenderen in het AB.  

 

 

Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn bij deze adviesnota gevoegd: 

1. Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

2. Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

3. Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

4.        Memo “Wijzigingen belastingverordeningen 2021 ten opzichte van 

           belastingverordeningen 2020”. 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

 

drs.ing. K.A. Blokland            drs. T. Klip-Martin 

secretaris             dijkgraaf 

 

Besluit 

 

 


