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VOORSTEL

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.



I. In de Waterschapswet vast laten leggen dat waterschappen uit de opbrengst van de 
zuiveringsheffing desgewenst ook de kosten van maatregelen die tot een beperking van de 
afvoer van hemelwater op rwzi’s leiden, kunnen dekken.

J. Het eigenaarschap van het actualiseren van de Tabel afvalwatercoëfficiënten over te 
dragen aan de Unie van Waterschappen.

II Een standpunt innemen over het volgende onderdeel 

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.

SAMENVATTING

In de Ledenvergadering van de Unie (LV) van december 2018 is besloten om de toen voorliggende 
voorstellen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel niet verder te brengen omdat deze niet konden 
rekenen op voldoende draagvlak. In die vergadering is besloten om een bestuurlijke adempauze te nemen 
tot na de waterschapsverkiezingen van maart 2019. Na deze adempauze hebben de waterschappen 
gezamenlijk geconstateerd dat een aantal urgente knelpunten die zich in het huidige belastingstelsel 
voordoen op korte termijn moet worden opgelost.

Een stuurgroep bestaande uit 21 bestuurlijk vertegenwoordigers van de waterschappen heeft eind 2019 een 
opdracht gekregen met een beperkte scope om in de Ledenvergadering van 11 december 2020 met 
voorstellen te komen die oplossingen bieden voor de volgende drie urgente knelpunten:

 de weeffout in de watersysteemheffing;
 het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige tariefontwikkeling voor de vier betalende 

categorieën in de watersysteemheffing;
 het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater in de 

zuiverings- en verontreinigingsheffing.
Daarnaast is de stuurgroep gevraagd om een aantal nader gedefinieerde voorstellen, de ‘meekoppelkansen’, 
verder te brengen.

Met het pakket aan voorstellen dat nu voorligt rondt de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel zijn 
opdracht af. Maar dat betekent niet het einde van het traject van de waterschappen. De voorstellen zullen 
worden besproken in de 21 algemene besturen van de waterschappen. In de Ledenvergadering van de Unie 
van Waterschappen van 11 december a.s. zal dit moeten leiden tot een voorstel dat de waterschappen in 
gezamenlijkheid kunnen aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister zal 
vervolgens de handschoen moeten oppakken om de voorstellen om te zetten in wet- en regelgeving en zal 
deze ook door het parlement moeten geleiden.
Wij leggen het pakket aan voorstellen met een positief advies aan u voor, met uitzondering van één element 
dat neutraal aan u wordt voorgelegd.



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
De voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel staan op de agenda van de 
Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen 11 december a.s. Het is de bedoeling om onze 
voorzitter een door uwt bestuur gedragen standpunt in te laten brengen tijden deze Ledenvergadering.

KADER
Na een onderzoek- en  bestuurlijk besluitvormingsproces van enkele jaren bleek er in de 
Ledenvergadering van december 2018 niet voldoende draagvlak voor een vergaande herziening van 
het belastingstelsel. Met het oog op de waterschapsverkiezingen die aanstaande waren is toen 
besloten tot een bestuurlijke adempauze. De Ledenvergadering van de Unie heeft in december 2019 
een proces uitgestippeld om te komen tot een advies over aanpassing van het belastingstelsel. De 
hiervoor ingestelde stuurgroep kreeg de opdracht om met voorstellen te komen die een oplossing 
moesten bieden voor een drietal urgente knelpunten. Daarnaast is de stuurgroep gevraagd om vijf 
voorstellen waar in 2018 groot draagvlak voor was, de zg. “meekoppelkansen”, verder te brengen.
De Aanpassing van het belastingstelsel is eerder besproken in Deltabijeenkomsten op 12 mei en 29 
september jl.

ARGUMENTEN
Tijdens de Deltabijeenkomst van 29 september jl. zijn op informerende en opiniërende wijze de 
concept-voorstellen van de stuurgroep voor aanpassing van het belastingstelsel besproken. 
Portefeuillehouder en lid van de stuurgroep dhr. Odink heeft uw voorkeuren en opmerkingen 
ingebracht tijdens de laatst gehouden stuurgroepvergadering.

De voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel zoals deze voor besluitvorming zijn 
aangeboden zijn in lijn met uw voorkeuren. Bij de voorstellen willen wij de volgende opmerkingen 
meegeven.

Voorstellen met betrekking tot de watersysteemheffing
Tijdens de Deltabijeenkomst hebt u een voorkeur aangeven voor het Combimodel H boven het 
Groepswaardemodel. Het Verbeterd Combimodel – Variant H wordt nu ook in de stukken voorgesteld 
als nieuwe systematiek voor de watersysteemheffing. 
Met de keus voor dit model wordt de gedachte verlaten dat de waarde een goede verdeelsleutel is 
voor de profijt hebbende categorieën (dat zijn de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur). In het 
Combimodel wordt het profijt bepaald op basis van gebiedskenmerken van het waterschap (zoals 
dichtheid ongebouwd en natuur).
Wellicht goed om op te merken: het Combimodel wordt gebruikt om de kostenaandelen van de 
verschillende belastingcategorieën te bepalen. De waterschapsbelasting zal, zoals dat momenteel ook 
plaatsvindt, worden opgelegd per hectare voor de categorie ongebouwd en natuur, op basis van de 
WOZ-waarde voor gebouwd en voor ingezetenen een bedrag per hoofdbewoner van een woning. 

Nieuw in het voorliggende voorstel is het creëren van een mogelijkheid voor waterschappen om 
binnen de watersysteemheffing gebouwd desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-
woningen te hanteren. De voorstellen van de stuurgroep zoals die voor de Deltabijeenkomst zijn 
aangeboden kende deze bepaling niet. Wel is door een paar partijen tijden de Deltabijeenkomst een 
dergelijke mogelijkheid benoemd. Landelijk speelde deze wens bij diverse stakeholders, hetgeen voor  
de stuurgroep een argument was om deze mogelijkheid toe te voegen aan de voorstellen
De mogelijkheid om deze tariefdifferentiatie te hanteren is ingegeven door de situatie dat de WOZ-
waarden van woningen veel harder zijn gestegen dan de WOZ-waarden van niet-woningen. Ieder 
waterschapsbestuur kan zelf beslissen of zij van deze mogelijkheid gebruik gaat maken of niet. 
Deze mogelijkheid biedt een extra mogelijkheid voor de waterschapsbesturen om de belastingtarieven  
af te stemmen op de lokale omstandigheden, naast de diverse andere keuzemogelijkheden die het 
nieuwe systeem biedt. Bestuurlijk kan de vergroting van de keuzemogelijkheden als een voordeel 
gezien worden, maar het vergroot ook de complexiteit van het stelsel als zodanig en ook de 
bestuurlijke besluitvorming wordt complexer.

Omdat deze kan-bepaling op het laatste moment is toegevoegd, hebben de waterschappen zich 
hierover niet uit kunnen spreken. De consequenties van deze bepaling zijn niet verder uitgewerkt en 



daarom niet duidelijk. Om deze redenen leggen wij dit onderdeel van de voorstellen neutraal voor aan 
uw bestuur.

Bij de ontwikkeling van dit model is een gedachte naar voren gekomen om met behoud van de 
kostentoedelingsverordening tot tussentijdse, technische aanpassingen van de kostenaandelen te 
komen. Bij de verdere uitwerking van het model zal in overleg met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat worden bezien of deze mogelijkheid kan worden geïntroduceerd.

In aanvulling op de handreikingen die er op dit moment in Unie-verband zijn voor het invullen van de 
bestuurlijke ruimte bij het ingezetenenaandeel en bij de diverse tariefdifferentiaties zou het goed zijn 
wanneer er ook een handreiking zou komen voor het invullen van de extra bestuurlijke ruimte die er 
binnen het Verbeterd Combimodel is. Het gaat hier niet om een bindende toepassing maar om een 
weergave van overwegingen die een bestuur kan hanteren bij bepalen van de posities binnen de 
beschikbare bandbreedtes. De Unie gaat zich in de komende tijd buigen over een dergelijke 
handleiding 

Voor WDODelta is in onderstaande tabel voor een aantal belastingprofielen uitgewerkt binnen welke 
grenzen (bandbreedtes) volgens het Verbeterd Combimodel H de lastendruk zich zou kunnen 
bewegen. Geconcludeerd kan worden dat overgang naar dit nieuwe model mogelijk is met een 
beperkte lastenverschuiving.

2020 2020

Profie le n BEGROTING Nie uw e  KTD m in Ongeb re ke nk undig m ax Onge b

meerpers.h.h. koopw on 360 362 369 358 347

agrarisch bedrijf 3.462 3.311 2.680 3.651 4.624

natuurterrein 463 476 501 721 939

groothandel 1.447 1.467 1.548 1.419 1.291

productiebedrijf 22.416 22.512 22.920 22.272 21.636

VERBETERD COM BIM ODEL H

Uitgangspunten voor deze doorrekening:
Alle bedragen op basis van de begroting 2020
De eerste kolom met bedragen = uitkomst op basis van de voor 2020 vastgestelde tarieven
De tweede kolom met bedragen = uitkomst volgens de voor 2021 vastgestelde kostentoedeling  
Verbeterd Combimodel H: 

 Er is een rekenkundig aandeel ongebouwd o.b.v. het aantal hectares ongebouwd per 1000 
inwoners, daarnaast is er een bandbreedte van +30% en min 30% waarbinnen het aandeel 
moet worden bepaald.

 Uitgangspunt aandeel ingezetenen 35%
 Net als in huidige stelsel is rekening gehouden met tariefdifferentiaties wegen en buitendijks

Voorstellen met betrekking tot de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
Kortheidshalve wordt hier verwezen naar bijlage 4 waarin de voorgenomen aanpassing van de 
analyse methode en heffingsformule uitgebreid wordt beschreven. De voorgenomen aanpassing zorgt 
er voor dat geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen.

Een globale verkennen leert dat de frequentie waarbij binnen WDODelta gebruik gemaakt zal moeten 
worden van een afwijkprotocol in lijn ligt met het landelijke beeld.

Voorstellen met betrekking tot de meekoppelkansen
Ook hier wordt kortheidshalve verwezen naar de betreffende bijlage (nr. 4) waarin de vijf onderwerpen 
uitgebreid zijn beschreven. Zoals aangegeven bestond in 2018 groot draagvlak bij de waterschappen 
voor deze voorstellen. Bestuurlijke draagvlak was er ook binnen het algemeen bestuur van WDODelta 
in november 2018 voor deze aanpassingsvoorstellen.  
    
FINANCIËN
Niet specifiek voor WDODelta.



JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Niet specifiek voor WDODelta

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Niet specifiek voor WDODelta

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Niet specifiek voor WDODelta

COMMUNICATIE 
Niet specifiek voor WDODelta

VERVOLG / UITVOERING
Het door uw bestuur ingenomen standpunt over de voorgenomen aanpassing van het belastingstelsel 
zal door de voorzitter worden ingebracht in de Ledenvergadering van de Unie op 11 december a.s. 
Wanneer in de Ledenvergadering van 11 december a.s. wordt ingestemd met het voorliggende pakket 
aan voorstellen zullen deze zo spoedig mogelijk na deze vergadering worden aangeboden aan de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met het verzoek met deze voorstellen aan de slag te 
gaan. Medewerkers en bestuurders van de Unie zullen in nauwe samenwerking met Infrastructuur en 
Waterstaat optrekken in het vervolgtraject.
Aanpassen van wet en regelgeving kost tijd en daarom zal het naar verwachting nog enkele jaren 
duren voordat er een aangepast stelsel is op basis waarvan de waterschappen belasting kunnen 
heffen.

De Ledenvergadering van de Unie heeft in december 2019 niet alleen de opdracht aan de stuurgroep 
vastgesteld, maar het Uniebestuur ook gevraagd om een voorstel te doen voor een proces dat 
‘permanent onderhoud’ aan het belastingstelsel mogelijk maakt. Dit vanuit de behoefte om het 
belastingstelsel wendbaarder aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de steeds veranderende 
omgeving van de waterschappen. Onderwerpen die richting de Ledenvergadering van december 2019 
zijn ingebracht maar geen onderdeel zijn van de opdracht en onderwerpen die gedurende het traject 
van de stuurgroep zijn ingebracht worden meegenomen in dit ‘permanent onderhoudsspoor’. 
Onderzocht wordt of de aanpassingen aan of binnen het belastingstelsel van de waterschappen niet 
eenvoudiger kunnen worden gerealiseerd. Als het namelijk eenvoudiger wordt om aanpassingen te 
doen in het belastingstelsel kunnen inhoudelijke thema’s daarbinnen ook makkelijker opgepakt 
worden. Het Uniebestuur zal daarom zorgen dat er op korte termijn fiscaal juridisch onderzoek wordt 
gedaan naar de mogelijkheden om op een eenvoudigere manier onderhoud te kunnen plegen aan het 
belastingstelsel. Het Uniebestuur zet erop in om dit gezamenlijk te doen met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, omdat de uitkomst van dit onderzoek haar werk als 
stelselverantwoordelijke voor het belastingstelsel van de waterschappen mogelijk ook eenvoudiger 
kan maken in de toekomst. Verwachte oplevering van dit onderzoek is voorjaar 2021. Dit traject m.b.t. 
het permanente onderhoudsspoor maakte geen onderdeel uit van het oplossen van urgente 
knelpunten door de stuurgroep. 

BIJLAGEN
1. Aanbiedingsbrief voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel
2. LV20-48a Oplegnotitie Voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel
3. LV20-48b Het verbeterd combimodel – Variant H
4. LV20-48c Voorstellen heffingsformule zuiverings- en verontreinigingsheffing
5. LV20-48d Voorstellen stuurgroep over meekoppelkansen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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


