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VOORSTEL

Het AB besluit:
De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer van waterschap Drents 
Overijsselse Delta 2021 vast te stellen

SAMENVATTING

In uw vergadering van 26 mei 2020 hebt u in meerderheid ingestemd met de 
uitgangspunten voor de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2021. In 
aansluiting hierop hebben wij de kostentoedelingsverordening in ontwerp vastgesteld 
en deze gepubliceerd en ter inzage gelegd gedurende de voorgeschreven termijn van 
zes weken.

In die periode van ter inzage legging zijn  geen mondelinge en/of schriftelijke 
zienswijzen kenbaar gemaakt. Om die reden is het niet nodig om een reactienota op te 
stellen.

Zonder wijzigingen in het ontwerp leggen wij nu de kostentoedelingsverordening 
watersysteembeheer van waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 voor definitieve 
besluitvorming aan uw bestuur voor.



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Op grond van de Waterschapswet moet het waterschap een geldige 
kostentoedelingsverordening
hebben om aanslagen watersysteemheffing op te kunnen leggen. Ook is een dergelijke 
verordening
nodig om de begroting 2021 op te kunnen stellen.
De huidige kostentoedelingsverordening is geldig t/m 2020. Dit voorstel draagt er aan bij 
dat het
algemeen bestuur tijdig (voor de begrotingsbehandeling 2021) een nieuwe 
kostentoedelingsverordening vaststelt.

KADER
De huidige Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Drents Overijsselse Delta 
dateert van
2016. Er is een wettelijke verplichting om de Kostentoedeling minimaal eenmaal in de vijf 
jaren te
herzien. Daarom is het noodzakelijk om per 2021 een nieuwe 
kostentoedelingsverordening vast te
stellen.
De Waterschapswet geeft daarnaast kaders waarbinnen uw bestuur keuzes kan maken 
over de kostenaandelen, tariefdifferentiatie en rechtstreeks toerekening van kosten. Deze 
worden in de toelichting op de kostentoedelingsverordening nader beschreven.

ARGUMENTEN
In de kostentoedelingsverordening legt het algemeen bestuur vast hoe de kosten van het
watersysteembeheer worden verdeeld over de belastingcategorieën ingezetenen, 
gebouwd, natuur en
(overig) ongebouwd. In die verordening worden ook eventuele tariefdifferentiaties en de 
rechtstreeks
toe te rekenen kosten geregeld. Deze verordening is, in samenhang met de begroting, 
bepalend voor
de tarieven van de watersysteemheffing.
Om een nieuwe kostentoedeling te bepalen is vooraf een onderzoek verricht. Dit 
kostentoedelingsonderzoek bestaat onder meer uit een inventarisatie van oppervlakten 
en economische waarden. Dit onderzoek (zie bijlage) is in samenwerking met een extern 
bureau uitgevoerd. 

U heeft in uw vergadering van 26 mei 2020 in meerderheid ingestemd met de daar 
voorgestelde uitgangspunten voor de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 
2021. De nu voorliggende
verordening is in overeenstemming met de vastgestelde uitgangspunten.
In de toelichting op de verordening is de keuze voor de bestuurlijke beslispunten in de 
verordening
(ingezetenenaandeel, tariefdifferentiaties en rechtstreekse toerekening van kosten) 
gemotiveerd.
De verordening heeft de inspraakprocedure doorlopen (zie onderdeel Omgeving). Er zijn 
geen inspraakreacties ingediend. 
Gezien het bovenstaande leggen wij de verordening ongewijzigd ter vaststelling aan u 
voor.

FINANCIËN
Het vaststellen van een nieuwe kostentoedelingsverordening leidt niet tot meer of minder 
belastingopbrengsten. De lasten worden alleen anders over de belastingcategorieën verdeeld.

In onderstaande tabel is de lastendruk voor de verschillende profielen die we kennen naast elkaar 
gezet volgens de begroting 2020 op basis van de bestaande kostentoedeling en op basis van de nu 
voorgestelde kostentoedelingsverordening.



BEGROTING Begr  2020 Verschil 

Profielen 2020 vlgns  nw e KTD in %

eenpers.h.h. huurw on 158 158 0,0%

eenpers.h.h. koopw on 246 247 0,7%

meerpers.h.h. huurw on 273 273 0,0%

meerpers.h.h. koopw on 360 362 0,4%

agrarisch bedrijf 3.462 3.311 -4,4%

natuurterrein 463 476 2,8%

groothandel 1.447 1.467 1,3%

productiebedrijf 22.416 22.512 0,4%



JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Door het vaststellen van de kostentoedelingsverordening voldoet het waterschap aan de juridische 
vereisten om watersysteemheffing te kunnen heffen. 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Bij een juiste afwerking van de voorgeschreven procedure zijn de risico’s van het tijdig 
kunnen vaststellen van een nieuwe kostentoedelingsverordening beperkt. Het voorstel 
wat nu voorligt vormt het sluitstuk in deze procedure.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Naast formele publicatie van de ontwerp kostentoedelingsverordening 2021 is via onze website en via 
sociale media kenbaar gemaakt dat deze verordening ter inzage lag en dat hierop zienswijzen 
kenbaar gemaakt konden worden. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.

COMMUNICATIE 
Over het vaststellen van de kostentoedelingsverordening wordt het bijgaande persbericht uitgebracht.

VERVOLG / UITVOERING
Met een officiële bekendmaking in het Waterschapsblad zal worden gemeld dat het 
algemeen bestuur de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap 
Drents Overijsselse Delta 2021 heeft vastgesteld. In de voorstellen voor de begroting en 
meerjarenraming 2021-2024 zal bij de tariefberekeningen gebruik worden gemaakt van 
de nieuwe kostentoedeling.

BIJLAGEN
1. Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Drents Overijsselse Delta 2021 

met bijbehorende toelichting.
2. Kostentoedelingsonderzoek WDODelta 2020
3. Concept persbericht

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


