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VOORSTEL

Het AB besluit:
Indien de voorstellen over het belastingstelsel als 1 pakket ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 
Ledenvergadering van de Unie, de voorzitter mandaat te geven voor het pakket aan voorstellen m.b.t. 
aanpassing belastingstelsel te stemmen, met dien verstande dat hij als stemverklaring afgeeft dat: 

- WDODelta van mening is dat het hanteren van verschillende tarieven voor woningen en 
niet-woningen niet past binnen de uitgangspunten die de Ledenvergadering bij aanvang 
van het proces heeft geformuleerd, geen urgent knelpunt oplost en het voorstel 
daaromtrent (onderdeel C) niet op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen;

- WDODelta alle onderdelen van het voorstel steunt, met uitzondering van onderdeel C; 
hierover heeft het nog geen standpunt en dit onderdeel zou eventueel nader moeten 
worden beschouwd in het permanente onderhoudsspoor;

- de wijze waarop het voorstel is geagendeerd alleen de mogelijkheid biedt om voor of tegen 
te stemmen tegen het gehele pakket aan voorstellen;

- WDODelta het grote belang van een breed gedragen besluit in de LV van de Unie 
onderkent;

- hij daarom, ondanks de bezwaren tegen onderdeel C, voor het totale pakket aan 
voorstellen stemt.

 

SAMENVATTING

De besluitvorming in het AB van 17 november jl. maakt dat de voorzitter in de Ledenvergadering 
van Unie mogelijk tegen het hele pakket aan voorstellen moet stemmen. Dit doet geen recht aan 
het standpunt van uw AB. Het overgrote deel van de voorstellen geniet immers uw steun.
Bovendien zal de voorzitter, gezien de standpunten van de andere waterschappen, waarschijnlijk 
vrijwel als enige tegen stemmen. Hoewel dit de uitkomst van de besluitvorming niet zal veranderen, 
schept het wel een verkeerd beeld: de waterschappen zijn het, ook na zo veel jaar, niet eens over 
het gewenste belastingstelsel. Dit terwijl over het overgrote deel van de voorstellen grote 
overeenstemming bestaat.
Voorgesteld wordt daarom om, als de voorstellen over het belastingstelsel als 1 pakket ter 
besluitvorming worden voorgelegd, de voorzitter te mandateren voor te stemmen en daarbij een 
stemverklaring af te leggen.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
In de ledenvergadering van de Unie het standpunt van WDODelta zo danig inbrengen dat dit recht 
doet aan de intentie van het algemeen bestuur, waarbij zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de 
gewenste consensus tussen de waterschappen.

KADER

Besluitvorming in uw AB

In uw vergadering van 17 november jl. heeft u het volgende, geamendeerde besluit genomen:

I Instemmen met de volgende voorstellen van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 
2020:

Met betrekking tot de watersysteemheffing:
A. Het Verbeterd Combimodel – Variant H als nieuwe systematiek voor de 

kostentoedeling te gaan hanteren.
B. Beperken van de tariefdifferentiatie wegen tot maximaal 100% voor het verharde 

gedeelte van openbare wegen.

Met betrekking tot de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:
D. In de analysemethoden geen gebruik meer maken van mens- en milieubelastende 

stoffen door twee nieuwe parameters, TOC & N-totaal, zonder nitriet en nitraat, op te 
nemen in de heffingsformule van de zuiverings- en verontreinigingsheffing.

E. Bij één van de nieuwe parameters, TOC, gebruik te maken van een vaste 
omrekenfactor 3 en een afwijkprotocol waardoor waterschappen en bedrijven 
onderbouwd kunnen voorkomen dat een te lage resp. te hoge aanslag wordt 
opgelegd.

Met betrekking tot de meekoppelkansen:
F. Plusvoorzieningen: 

a) Als sprake is van de realisatie van een plusvoorziening op verzoek, is het voorstel 
dat de kosten langs privaatrechtelijke weg of via een retributie (rechtenheffing) op 
grond van de Waterschapswet moeten kunnen worden verhaald. 

b) Als aan de realisatie van een plusvoorziening geen concreet verzoek ten 
grondslag ligt, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat de kosten via een 
nieuw in te voeren tariefdifferentiatie kunnen worden verhaald.

G. De wettelijke mogelijkheid tot tariefdifferentiatie voor glasopstanden te behouden.
H. Beter kunnen inspelen op waardevol afvalwater door in de zuiveringsheffing: 

a) Via een experimenteerartikel maatwerk (een korting) in de heffing mogelijk te 
maken bij fosfaatterugwinning; 

b) Voor separate afvalwaterstromen (prijs)afspraken mogelijk te maken; en 
c) De subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (anti-afhaakregeling) te 

behouden door hiervoor tijdig de benodigde toestemming van de Europese 
Commissie te verkrijgen.

II  Over het besluitpunt C “creëren van de mogelijkheid voor waterschappen om binnen de
watersysteemheffing gebouwd desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-
woningen te hanteren, waarbij wordt aangesloten bij de vergelijkbare mogelijkheid die 
gemeenten hebben in de ozb” op dit moment geen standpunt in te nemen en de 
Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen voor te stellen dit eventueel nader te 
beschouwen in het permanente onderhoudsspoor.

In de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 11 december staat het onderwerp via 
bijgaand voorstel geagendeerd. Onze voorzitter zal daar, als vertegenwoordiger van WDODelta, uw 
standpunt moeten inbrengen. Het hierboven omschreven besluit vormt zijn mandaat.
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Zoals uit de bijlage blijkt, zal het voorstel – zoals het zich nu laat aanzien – als 1 pakket ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Dat wil zeggen de punten A t/m H als 1 pakket, zonder specifieke 
besluitvorming over onderdeel C, de ‘kan bepaling’ over tariefdifferentiatie binnen gebouwd.

Standpunten andere waterschappen
De Unie van Waterschappen inventariseert e besluitvorming binnen de AB’s van de waterschappen. 
Op vrijdag 27 november hadden 19 van de 21 waterschappen een besluit genomen. 15 AB’s zijn 
volledig akkoord. Enkele van die AB’s hebben de opmerking gemaakt dat de ‘kan bepaling’ 
nadrukkelijk niet naar het onderhoudsspoor moet worden verschoven.
4 AB’s, waaronder het AB van WDODelta, zijn tegen, alle i.v.m. de ‘kan bepaling’ over 
tariefdifferentiatie gebouwd. Waarbij 1 AB expliciet zijn vertegenwoordiger het mandaat geeft om ‘mee 
te bewegen met de opinie’.

ARGUMENTEN

Gezien deze nieuwe feiten vinden wij het gewenst om de manier waarop de voorzitter uw standpunt 
inbrengt nogmaals te bespreken. Er zijn twee scenario’s.

I De Unie brengt legt de onderdelen A t/m H per onderdeel voor ter besluitvorming.
Als de Unie de onderdelen afzonderlijk ter besluitvorming voorlegt, is er eigenlijk geen probleem. Onze 
voorzitter kan voor alle onderdelen stemmen, met uitzondering van onderdeel C (de ‘kan bepaling’). 
Daarmee komt de nadruk te liggen op de onderdelen waar wel overeenstemming over is.

Wij zullen trachten te bevorderen dat deze manier van besluitvorming wordt gekozen. Mocht dat 
echter geen resultaat hebben, dan treedt scenario 2 in werking. Voor het geval dit scenario zich 
aandient, vragen wij aanvullende besluitvorming van uw bestuur.

II De Unie legt de voorstellen als 1 pakket ter besluitvorming voor.
Als het voorstel als 1 pakket ter besluitvorming wordt voorgelegd, betekent dit, dat onze 
vertegenwoordiger tegen het pakket aan voorstellen moet stemmen. Hij heeft immers geen mandaat 
om in te stemmen met het hele pakket.
Dit doet echter geen recht aan het standpunt van uw AB. Het overgrote deel van de voorstellen geniet 
immers uw steun.
Bovendien zal de voorzitter, gezien de standpunten van de andere waterschappen, waarschijnlijk 
vrijwel als enige tegen stemmen. Hoewel dit de uitkomst van de besluitvorming niet zal veranderen, 
schept het wel een verkeerd beeld: de waterschappen zijn het, ook na zo veel jaar, niet eens over het 
gewenste belastingstelsel. Dit terwijl over het overgrote deel van de voorstellen grote 
overeenstemming bestaat. Om dit te vermijden zijn de volgende opties denkbaar.

Opties binnen scenario II
a. De voorzitter dient een amendement in om onderdeel C, de ‘kan bepaling’ onder te brengen in 

het onderhoudsspoor.
b. De voorzitter stemt tegen het pakket, met een stemverklaring ‘dat WDODelta alleen tegen 

onderdeel C is en daarom genoodzaakt is tegen het hele pakket te stemmen’.
c. De voorzitter stemt voor het pakket, met de stemverklaring dat ‘het AB van WDODelta 

voorstander is van onderbrengen van onderdeel C in het onderhoudsspoor, maar gezien het 
grote belang van een breed gedragen beluit toch voor het pakket als geheel stemt’. 

Het indienen van een amendement moet worden ontraden. Het benadrukt de verschillen van mening 
en het is kansloos dat dit wordt aangenomen. De opties b en c leiden tot hetzelfde eindresultaat, 
namelijk dat de LV het totale pakket aanneemt, waarbij het afwijkende standpunt van uw AB 
nadrukkelijk onder de aandacht is gebracht. Bij optie b wordt het echter een meerderheidsbesluit van 
de Unie, terwijl bij optie c de kans is dat er een unaniem besluit komt. Dat laatste heeft onze voorkeur. 
De exacte tekst voor de uit te brengen stemverklaring is geformuleerd in het kader ‘voorstel’ hiervoor. 
Deze sluit nauw aan bij de bewoordingen van het amendement dat uw bestuur op 17 november jl. 
heeft aangenomen.



Pagina 4 van 4

FINANCIËN
n.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
n.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
n.v.t.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
n.v.t.

COMMUNICATIE 
n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
n.v.t.

BIJLAGEN
Voorstel Ledenvergadering Aanpassing belastingstelsel

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


