
 

 

 

1. Doel  

Deze rapportage is bedoeld om kennis te nemen van de voortgang en resultaten van de 

aanpak van discrepantie in 2019 en het vervolg daarop in 2020.  

 

 

2. Inleiding 

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

afvalwater dat ze lozen op het riool. De vervuiling in het geloosde afvalwater vormt de 

basis voor de aanslag van de zuiveringsheffing. De hoeveelheid vervuiling wordt 

uitgedrukt in het geloosde aantal vervuilingseenheden (v.e.).  

 

 
 

Het afvalwater stroomt via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), 

waar de aangevoerde hoeveelheid afvalwater wordt gemeten (debietmeting). De 

hoeveelheid vervuiling in het binnenkomende afvalwater (het aantal v.e.) wordt bepaald 

door monstername en analyse van de genomen monsters in een laboratorium. 

 

Er blijkt een verschil te zijn tussen de geloosde vervuiling volgens de belastingheffing en 

de gemeten vervuiling op de rioolwaterzuiveringsinstallaties: er wordt meer vervuiling 

gemeten dan er is geloosd volgens de heffing. Dit verschil wordt discrepantie genoemd.  
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3. Financiering van de zuiveringstaak 

Het zuiveren van rioolwater is één van de taken van het waterschap. 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. Aldus dragen alle 

ontvangers van een aanslag zuiveringsheffing gezamenlijk alle lasten van de 

rioolwaterzuivering in het beheergebied. Het waterschap loopt door de discrepantie dus 

geen inkomsten mis. De belastingopbrengsten zijn altijd kostendekkend.  

 

Het waterschap streeft naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lasten en hanteert 

daarbij als uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Daarom moet de vervuiling, die 

binnenkomt op de zuiveringen, zo veel mogelijk overeenkomen met de grondslag voor de 

belastingheffing die daar tegenover staat. Het verschil ertussen, de discrepantie, moet zo 

klein mogelijk worden gehouden.  

 

Het terugdringen van de discrepantie is een belangrijk aandachtspunt voor waterschap 

Vallei en Veluwe. Om dit te bereiken is er veel focus op het toezicht op bedrijfsmatige 

lozingen en de opsporing van illegale lozingen. Ook is er extra aandacht voor de kwaliteit 

en betrouwbaarheid van eigen metingen op de rioolwaterzuiveringen.  

 

 

4. Ranking op discrepantie in de benchmark 

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

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

is al jaren hoog in vergelijking met andere waterschappen. In de benchmark komt dit tot 

uitdrukking in een hoge ranking: zie de hiernavolgende grafiek. Verbetering op dit punt is 

wenselijk. 

 

Bij het bepalen van de discrepantie houdt de benchmark geen rekening met waterschap-

specifieke aspecten zoals de invloed van regenbuien en de bevolkingssamenstelling. De 

discrepantie van Vallei en Veluwe kan daardoor niet zonder meer worden vergeleken met 

die van andere waterschappen of met het landelijk gemiddelde.  
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Om de spreiding tussen de waterschappen onderling beter te kunnen duiden, worden de 

gegevens landelijk verder geanalyseerd. Dit geeft meer inzicht in de oorzaken van 

discrepantie en helpt alle waterschappen bij het treffen van maatregelen om de 

discrepantie terug te dringen. 

 

 

5. Belastingheffing 

Bij discrepantieonderzoek worden gegevens uit verschillende databronnen met elkaar 

vergeleken. Dit betreft enerzijds de meting van de vervuiling die binnenkomt op de 

rioolwaterzuiveringen en anderzijds de vervuiling volgens de aanslag van de 

belastingheffing. De grondslag voor de belastingheffing wordt grotendeels administratief 

vastgesteld door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT), dat 

de heffing en inning van de belastinggelden verzorgt voor het waterschap.  

 

 
 

Voor bepaling van de discrepantie van 2019 zijn op dit moment alleen nog voorlopige 

heffingsgegevens van GBLT beschikbaar: zie bovenstaande grafiek.  
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Bedrijven die grote hoeveelheden vervuiling lozen op het riool, zijn verplicht de vervuiling 

in hun afvalwater te meten. Grote bedrijven ontvangen eerst een voorlopige 

belastingaanslag, die wordt gebaseerd op heffingsgegevens uit het verleden. Voorlopige 

aanslagen worden uiterlijk drie jaar na afloop van het heffingsjaar omgezet in een 

definitieve aanslag. De definitieve aanslag wordt bij een aantrekkende economie 

regelmatig hoger vastgesteld dan de eerder opgelegde voorlopige aanslag. Daardoor 

neemt het totaal aan opgelegde heffingen van afgelopen jaren nog toe.  

 

Naar verwachting zullen de opgelegde voorlopige aanslagen voor 2019 in veel gevallen 

hoger worden vastgesteld. Deze extra (na)heffing verklaart voor een deel de 

discrepantie: als de hogere definitieve heffing nu al bekend was, dan zou de berekende 

discrepantie van 2019 lager zijn (zie verder bij 7). 

 

 

6. Meting van de vervuiling op een rwzi 

Tijdens regenbuien is de gemeten vervuiling, die binnenkomt op de rioolwaterzuivering, 

niet representatief voor de lozing door huishoudens en bedrijven. Bij regen treedt eerst 

de zogenaamde first flush op, waarbij vervuiling, die aanwezig is in het riool, door het 

regenwater versneld wordt aangevoerd naar de zuivering. Dat levert een piek op in de 

gemeten vervuiling. Daarna treedt door de regen juist verdunning op van het afvalwater 

dat tijdens de bui wordt geloosd op het riool.  

 

 
 

Bij een regenbui is het een kwestie van toeval welk deel van de bui wordt meegenomen 

tijdens de bemonsteringsduur van één etmaal. Zit de first flush daarbij, dan leidt dat tot 

hoge waarden, anders juist niet. Bij droog weer ontbreekt dit verstorende effect. 

Vervuiling, die bij binnenkomst op de rioolwaterzuiveringsinstallatie is gemeten bij droog 

weer, is wel representatief voor de lozing door huishoudens en bedrijven.  

 

Door een samenwerkingsverband van waterschappen is een rekentool ontwikkeld voor 

het bepalen van de vervuiling die op de rioolwaterzuivering binnenkomt bij droog weer. 

Daarbij wordt de negatieve invloed van regenbuien geëlimineerd. Alleen de 

bemonsteringen bij droog weer worden meegenomen. Dat geeft een representatiever 

beeld van de lozing door huishoudens en bedrijven. Deze methodiek is verder ontwikkeld 

voor de benchmark en wordt inmiddels landelijk toegepast. 

      De invloed van regen: 

• straatvuil spoelt mee het riool in 

• extra opwoeling in het riool 

• versnelde aanvoer van vervuiling 

piek in de debietmeting  
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De invloed van regen op het meten van de vervuiling blijkt sterk te verschillen per 

waterschap. Dat bemoeilijkt de onderlinge vergelijking van de discrepantie. 

 

 

7. Discrepantie Vallei en Veluwe in 2019 

Discrepantie kan voor een groot deel worden verklaard door verschillende oorzaken: 

 

Aanvankelijk zijn alleen voorlopige heffingsgegevens bekend 

Doordat de definitieve aanslag van bedrijven vaak hoger wordt vastgesteld dan de 

voorlopige aanslag, neemt het totaal aan opgelegde heffingen van de afgelopen jaren 

nog toe. Deze extra (na)heffing verklaart een deel van de discrepantie.  

 

 
 

De invloed van regenbuien blijkt een substantiële verklaring voor de discrepantie 

Gemeten pieken in de vervuiling tijdens regenbuien (first flush) zijn niet representatief 

voor de lozing door huishoudens en bedrijven. De hoeveelheid vervuiling die bij droog 

weer is aangevoerd naar de rioolwaterzuiveringen is berekend met de ontwikkelde 

rekentool. In het uitzonderlijk droge jaar 2018 viel gemiddeld slechts 700 mm neerslag 

(het meerjarig gemiddelde is 940 mm). Daardoor was de invloed van regenbuien in 2018 

kleiner dan in het normale regenjaar 2019 (920 mm). 

 

De bevolkingssamenstelling verschilt per waterschap  

In het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe wonen relatief veel grote gezinnen 

in vergelijking met de rest van Nederland. Door het forfaitaire belastingstelsel kunnen in 

ons waterschap alle huishoudens gezamenlijk niet worden aangeslagen voor wat ze 

lozen. Dat verklaart een klein deel van de discrepantie. Andere waterschappen hebben 

dit nadeel niet. 
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Het resterende deel van de discrepantie (het blauwe deel in de voorgaande grafiek) is 

beïnvloedbaar. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in de zuiveringskringen. Dit 

deel is teruggedrongen van 11,1% in 2018 naar 7,6% in 2019. 

 

Tabel 1. Het beïnvloedbare deel van de discrepantie van Vallei en Veluwe 

2016 2017 2018 2019 

 6,0%  9,1%   11,1%  7,6% 

 

De onderverdeling van het beïnvloedbare deel van de discrepantie van 2019 (7,6%)  

naar de betreffende zuiveringskringen is hieronder weergegeven. 

 

 
 

De discrepantie was in 2019 het hoogst in de zuiveringskringen Ede, Nijkerk en 

Harderwijk. Het verloop van de discrepantie van deze en andere relevante 

zuiveringskringen in de afgelopen jaren is weergegeven in onderstaande grafiek.  
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Uit onderzoek bleek dat op rwzi Harderwijk luchtinslag plaatsvond in de debietmeter 

achter het zandfilter. Daardoor werd een groter debiet aangegeven dan er werkelijk was. 

Dit verklaarde voor een deel de hoge discrepantie van zuiveringskring Harderwijk. Dit 

probleem is in 2018 aangepakt. Het debiet wordt nu juist gemeten. De discrepantie van 

zuiveringskring Harderwijk is daardoor afgenomen in 2019.  

 

In Ede neemt de discrepantie geleidelijk toe. Onderzoek door een extern bureau toonde 

aan dat de debietmeting op rwzi Ede niet betrouwbaar is. Dit is waarschijnlijk de oorzaak 

van de hoge discrepantie. Een verbeteringsvoorstel wordt nader uitgewerkt. 

 

Apeldoorn liet in 2018 een ongebruikelijk grote piek zien in de discrepantie. Die bleek te 

zijn veroorzaakt door een retourstroom op de zuivering. Bij het optimaliseren van de 

sliblijn van rwzi Apeldoorn is onbedoeld een afvoerstroom van een opvangput naar het 

influent geleid, waar het werd meebemonsterd. Dit verhoogde de gemeten vervuiling in 

de aanvoer naar de zuivering en daarmee de discrepantie. Bij een massabalansstudie 

werd deze oorzaak onderkend, waarna direct maatregelen zijn getroffen. Daarmee was 

het probleem verholpen. Dit leidde tot een sterke afname van de discrepantie in 2019. 

 

De discrepantie in Nijkerk vertoonde in 2019 een opmerkelijke toename. Deze blijkt te 

zijn veroorzaakt door verkeerde monstername: door een verzakte aanzuigslang werd 

rioolslib aangezogen waardoor extra vervuiling werd gemeten. Dit is inmiddels hersteld. 

 

De discrepantie in de zuiveringskringen Veenendaal en Amersfoort is betrekkelijk constant 

in de afgelopen jaren. In Amersfoort is de oorzaak te herleiden tot één industrieterrein. 

Daar vindt extra discrepantieonderzoek plaats door Handhaving. 

 

 

8. Verscherpt toezicht op bedrijfsmatige lozingen 

Een belangrijk instrument bij het terugdringen van de discrepantie is het verscherpte 

toezicht op bedrijfsmatige lozingen. Naast controles van geselecteerde grotere bedrijven 

wordt ingezet op intensieve onderzoeken van complete industrieterreinen. Daarbij wordt 

nauw samengewerkt met gemeenten, omgevingsdiensten en GBLT. 

 

Door gerichte bedrijfscontroles wil het waterschap enerzijds onjuiste lozing van 

afvalwater verminderen en anderzijds de belasting op correcte wijze heffen en innen. 

Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.  

 

Door middel van gevelcontroles worden bestanden gecontroleerd en keuzes gemaakt ten 

aanzien van de soort controle bij de bedrijven. Bij het toezicht ligt de nadruk op de juiste 

dimensionering en het onderhoud van de voorzieningen, zoals vetvangputten.  

 

In totaal worden jaarlijks enkele honderden bedrijven bezocht. De onderzoeken worden 

ondersteund door de inzet van 10 mobiele online sensoren, waarmee informatie over de 

samenstelling van het geloosde afvalwater wordt verzameld. Bij meerdere bedrijven 

hebben de controles geleid tot aanpassing van de voorzieningen en verhoging van de 

zuiveringsheffing.   

 

Bij enkele grotere lozers zijn uitgebreide onderzoeken uitgevoerd. Te denken valt aan 

uitgebreide metingen op gemalen en in de riolering en aan vele monsternames buiten 

kantoortijden. Dit heeft geleid tot afwijking van de aangiftes en het opleggen van hogere 

zuiveringsheffingen.  
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Opsporingsonderzoeken en het innen van extra zuiveringsheffing vereisen continu 

aandacht en vergen langdurige inspanning. Steeds wordt een afweging gemaakt tussen 

ongemerkt lozingsinformatie verzamelen en dit vergelijken met de aangifte (wat veel 

handhavingscapaciteit vergt) en het zichtbaar meten (direct effect op de lozing, maar 

minder verhaalmogelijkheden bij de lozer).  

 

De samenwerking bij de discrepantieonderzoeken levert veel informatie op voor zowel 

het waterschap als voor de samenwerkingspartners. Bij de bestandsvergelijkingen 

worden de objecten, die voorkomen in de belastingapplicatie van GBLT, vergeleken met 

de objecten (WOZ-bestanden) voor zover deze bekend zijn bij de gemeenten.  

 

Een goede samenwerking met de omgevingsdiensten is van groot belang voor het 

welslagen van het verscherpte toezicht bij bedrijven. Omgevingsdiensten voeren 

milieucontroles uit en handhaven in opdracht van de aangesloten gemeenten. Het 

waterschap heeft geen handhavingsbevoegdheid bij het milieutoezicht op de lozingen. 

Controle op een juiste heffing is daarentegen wel een bevoegdheid van het waterschap.  

 

Er is overlap tussen de milieucontroles en de heffingencontroles. Immers de 

vervuilingsgraad van het afvalwater bepaalt de hoogte van de heffing en is van invloed 

op de goede werking van zuiveringstechnische voorzieningen. Een goede afstemming 

tussen milieucontroles en heffingencontroles is daarom belangrijk.   

 

De uitvoering van heffingencontroles is als structurele taak ingebed in de organisatie 

binnen het team Handhaving. De controles worden als volgt vormgegeven: 

 

a) Controleprogramma voor de meetbedrijven. Hierbij wordt de meet- en 

monsternameopstelling van het bedrijf gecontroleerd op goede werking (kwaliteit en 

juistheid) waarbij honderden controlemonsters worden genomen. 

b) Aanpak van de discrepantie in de twee zuiveringskringen met de grootste 

discrepantie. De aanpak is projectmatig waarbij vooraf afspraken met gemeenten en 

omgevingsdiensten worden gemaakt over de inzet.  

c) Heffingencontroles bij de niet-meetbedrijven. Er wordt jaarlijks een selectie gemaakt 

van tabelbedrijven in vooral de voedingsmiddelensector met o.a. een afwijkend 

waterverbruik.  

 

 

9. Financiën 

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. Naast directe kosten voor de inzet van 

apparatuur en externe expertise zijn er kosten voor de inzet van personeel. 

 

Tabel 2. Jaarlijkse kosten voor de inzet op discrepantie 

Jaar Directe kosten Personeel (uren) Personeelskosten 

2017 € 338.053 6.182 € 524.829 

2018 € 251.637 5.397 € 493.591 

2019 € 177.898 5.480 € 511.674 

 € 255.863 gemiddeld 5.500 (begroot 2020) € 520.850 (begroot 2020) 
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De jaarlijkse kosten voor de inzet van apparatuur en externe expertise (afgerond 

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

euro. 

 

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. 

 

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. 

 

 

10. Vervolgaanpak van de discrepantie 

De bestuurlijke ambitie is om de discrepantie zo veel mogelijk terug te dringen. Nader 

onderzoek geeft inzicht in de oorzaken, zodat effectieve maatregelen kunnen worden 

getroffen. Dit helpt om de lasten van rioolwaterzuivering zo eerlijk mogelijk te verdelen 

uit oogpunt van het rechtvaardigheidsbeginsel dat de vervuiler betaalt.  

 

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 meetgegevens, die 

worden gebruikt voor het bepalen van de hoeveelheid vervuiling in het aangevoerde 

afvalwater, moeten betrouwbaar zijn. De meetvoorzieningen van alle grote rwzi’s zijn 

grondig beoordeeld door een extern bureau. Geconstateerde tekortkomingen worden 

aangepakt.  

 

Aanvullend wordt ingezet op gerichte controles van bedrijven en complete industrie-

terreinen. 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.  

 

De voortgang en resultaten van de aanpak van de discrepantie worden jaarlijks 

gerapporteerd. 

 

 


