
 

 

Kennisnemen van 

 1. voortzetting van de huidige inzet op discrepantie en 

 2. in het vervolg rapportage over discrepantie aan het bestuur via de jaarrekening. 

 

 

Inleiding 

Huishoudens en bedrijven betalen belasting aan het waterschap voor zuivering van het 

afvalwater dat ze lozen op het riool. Er is een verschil tussen de geloosde vervuiling 

volgens de belastingheffing en de gemeten vervuiling die binnenkomt op de rioolwater-

zuiveringsinstallaties: er wordt meer gemeten. Dit verschil wordt discrepantie genoemd. 

 

De hoge discrepantie van Vallei en Veluwe is sinds 2012 een aandachtspunt voor het 

bestuur. De aanpak van discrepantie kende aanvankelijk een projectmatige opzet. 

Inmiddels heeft dit een structurele vorm gekregen. De werkzaamheden zijn als regulier 

proces ingebed in de organisatie. Voor een toelichting op de achtergronden en resultaten 

van de aanpak van discrepantie in 2019 wordt verwezen naar de bijlage.  

 

De huidige inzet van het waterschap om de discrepantie terug te dringen is een politieke 

keuze. In de commissie Water van 5 november 2019 is gesteld dat het goed zou zijn om 

de inzet een keer te evalueren (actiepunt ‘Evaluatie discrepantie’). Dat vormde de 

aanleiding voor deze nota.  

 

 

Beoogd effect 

Discrepantie blijft een aandachtspunt voor het waterschap. Voortzetting van de huidige 

inzet op discrepantie beoogt om de discrepantie van Vallei en Veluwe zo veel mogelijk 

terug te dringen.  
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Argumenten 

1.1 Het waterschap streeft naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten van 

rioolwaterzuivering 

De grondslag voor de belastingheffing moet zo veel mogelijk overeenkomen met de 

daadwerkelijk geloosde vervuiling. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. Daarom 

wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke discrepantie. 

 

1.2 De apparatuur, die wordt ingezet bij onderzoek naar bedrijfsmatige lozingen, is nodig 

om effectieve fiscale en juridische stappen te kunnen ondernemen 

Bij het toezicht op de lozing van afvalwater door bedrijven moet het waterschap 

adequaat onderzoek kunnen doen. Er kunnen alleen maatregelen worden getroffen tegen 

lozingen, waarvoor geen of onvoldoende heffing wordt betaald, als door meting kan 

worden aangetoond dat er discrepantie is tussen de belastingheffing en de lozing. 

 

1.3 Vallei en Veluwe streeft ernaar om de waterschapslastendruk tot de lagere van 

Nederland te laten behoren  

In 2019 had Vallei en Veluwe het op zes na laagste belastingtarief voor de zuiverings-

heffing. Het terugdringen van de discrepantie helpt bij het realiseren van deze 

bestuurlijke ambitie.  

 

1.4 De hoge ranking op discrepantie in de benchmark is een verbeterpunt  

De prestaties van alle waterschappen worden om de drie jaar onderling vergeleken in de 

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (benchmark). De discrepantie van Vallei en Veluwe 

is hoog in vergelijking met andere waterschappen: 21% in 2018 (14% was het landelijk 

gemiddelde). In de benchmark komt dit tot uitdrukking in een hoge ranking: de op drie 

na hoogste. Verbetering op dit punt is wenselijk. 

 

1.5 Discrepantieonderzoek is een integraal onderdeel van de handhavingstaak 

De aan zuiveringsheffing gelieerde controletaken zijn in 2018 overgeheveld van GBLT 

naar het waterschap. Daardoor is een intensievere afstemming gerealiseerd tussen het 

milieutoezicht en de heffingencontroles. Het integrale karakter van de discrepantie-

aanpak heeft ook geleid tot een betere samenwerking met omgevingsdiensten en 

gemeenten bij het toezicht op de lozingen.  

 

1.6 Er zijn goede resultaten behaald met de huidige aanpak van discrepantie  

Jaarlijks worden enkele honderden bedrijven bezocht. Dat leidt regelmatig tot aanpassing 

van de lozingsvoorzieningen, zoals vetvangputten, dan wel het opleggen van een hogere 

heffing. Er zijn online sensoren aangeschaft om meer controles in de riolering mogelijk te 

maken. Het online toezicht op lozingen geeft ook de mogelijkheid om direct te reageren 

op actuele meetsignalen. De meetvoorzieningen van alle grote rwzi’s zijn grondig 

beoordeeld door een extern bureau. Aanvullend is een uitgebreide data-analyse 

uitgevoerd waaruit bleek dat een groot deel van de discrepantie verklaarbaar is. Door 

deze en andere maatregelen is het beïnvloedbare deel van de discrepantie van Vallei en 

Veluwe teruggedrongen van 11,1% in 2018 naar 7,6% in 2019.  
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1.7 Het terugdringen van de discrepantie vereist continu aandacht en vergt langdurige 

inspanning 

Oorzaken van discrepantie zijn vaak niet op voorhand bekend. Deze kunnen alleen 

worden gevonden door gedegen data-analyse en intensief toezicht op bedrijfsmatige 

lozingen. Onderzoek en het nemen van maatregelen, zoals het verhogen van de 

betrouwbaarheid van meetvoorzieningen op de rwzi’s, kosten tijd. Het effect daarvan is 

vaak pas na jaren terug te zien in een lagere discrepantie. 

 

1.8 Het terugdringen van de discrepantie kent een groot leereffect  

Vallei en Veluwe heeft veel kennis en ervaring opgedaan bij het onderzoek naar en de 

opsporing van discrepantie. Dat helpt niet alleen het waterschap. Door het delen van 

kennis profiteren ook samenwerkingspartners (gemeenten, omgevingsdiensten, GBLT) en 

andere waterschappen (regionaal Waterkracht en landelijk de benchmark). 

 

 

Kanttekeningen 

1. Het waterschap loopt door discrepantie geen inkomsten mis 

De kosten van rioolwaterzuivering en de belastingopbrengsten van de zuiveringsheffing 

zijn met elkaar in evenwicht. Als er een dekkingsverschil optreedt, dan past het 

waterschap het tarief van de zuiveringsheffing aan om dit evenwicht te herstellen.  

 

2. De discrepantie van Vallei en Veluwe kan niet zonder meer worden vergeleken met die 

van andere waterschappen of met het landelijk gemiddelde  

De benchmark hanteert een uniforme berekeningswijze en houdt bij het bepalen van de 

discrepantie geen rekening met waterschapspecifieke aspecten zoals de bevolkings-

samenstelling in het beheergebied. 

 

3. Slechts een deel van de discrepantie is beïnvloedbaar 

Er zijn verschillende oorzaken van discrepantie bekend, zoals de invloed van regenbuien, 

waarmee een aanzienlijk deel van de discrepantie kan worden verklaard.  

 

 

Financiën 

De jaarlijkse kosten voor de inzet van apparatuur en externe expertise (gemiddeld 

260.000 euro) en personeel (520.000 euro) bedragen in totaal circa 780.000 euro. 

 

Bij opsporings- en andere onderzoeken worden kosten gemaakt voor de inzet van 

camera’s, monstername-units, debietmeters, de analyse van monsters en de inhuur van 

externe expertise. Een deel van het budget is bestemd voor beheer, onderhoud en 

verplaatsing van de mobiele online meters.  

 

Hoewel op discrepantieonderzoeken geen verdienmodel van toepassing is, zijn er ook 

opbrengsten. Door het verscherpte toezicht op bedrijfsmatige lozingen worden jaarlijks 

extra zuiveringsheffingen opgelegd ter waarde van enkele tienduizenden euro’s. 
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Aan de werkzaamheden worden jaarlijks circa 5.500 interne uren besteed. De 

beleidsmedewerker discrepantie en de projectleider opsporing discrepantie coördineren 

de werkzaamheden van de Werkgroep Discrepantie en het toezicht op de bedrijfsmatige 

lozingen. In de Werkgroep vindt onderlinge afstemming plaats tussen Beheer Waterketen 

(Beleid en Advies, Centrale Regie), Handhaving, Plannen en Projecten, Communicatie en 

GBLT. De werkwijze en geplande activiteiten worden elk jaar vastgelegd in een werkplan. 

De voortgang en resultaten van de aanpak van discrepantie in 2019 zijn gerapporteerd in 

de bijlage.  

 

 

Vervolg 

De focus bij het terugdringen van de discrepantie ligt met name op de zuiveringskringen 

met de hoogste discrepantie, te weten Ede, Nijkerk en Harderwijk. De meetvoorzieningen 

van deze en andere grote rwzi’s zijn grondig beoordeeld door een extern bureau. 

Geconstateerde tekortkomingen worden aangepakt.  

 

Aanvullend wordt ingezet op gerichte controles van bedrijven en industrieterreinen. 

Daarbij vindt bestandsvergelijking, gevelcontrole en opsporing plaats van lozingen, 

waarvoor geen of onvoldoende heffing wordt betaald. Bij een beperkt aantal grote lozers 

wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Naast het reguliere toezichtprogramma voor 

meetbedrijven wordt extra aandacht besteed aan de niet-meetbedrijven in het 

beheergebied.  

 

 

Bijlage 

Bestuursrapportage discrepantie 2019 

 

 


