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Geachte leden, 

Met genoegen biedt de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) u hierbij haar concept-eindrapport 

‘Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst’ met het bijbehorende bijlagenboek aan. Met dit concept-

rapport geeft de commissie de voorstellen die zij heeft ontwikkeld om het stelsel van waterschapsbelas-

tingen toekomstbestendiger te maken graag aan de waterschappen in consultatie. Op basis van de input 

die tijdens de consultatie wordt ontvangen komt de CAB tot een definitief advies aan haar opdrachtgever, 

het bestuur van de Unie van Waterschappen. 

In het vervolg van deze brief geven wij u graag allereerst een toelichting op de informatie die beschikbaar 

is voor de drie consultatiebijeenkomsten die in januari worden gehouden. Daarna gaan wij in op de ver-

houding tussen de huidige consultatiefase van de CAB, het definitieve advies van de CAB aan het Uniebe-

stuur en de daarop volgende formele besluitvorming in de vereniging. Tot slot geven wij een korte schets 

van de achtergrond van de voorliggende voorstellen. 

Wat is er beschikbaar? 

Zowel het consultatierapport als het bijbehorende bijlagenboek ontvangt u hierbij in vijfvoud. Het rapport 

is digitaal beschikbaar als handige klikbare pdf. Ook hebben wij een document gemaakt met veel gestelde 

vragen over de voorstellen van de CAB en het bijbehorende proces. Alle informatie is te vinden op de 

website van de CAB: https://cab.uvw.nl/. 

Om een goede voorbereiding vanuit de waterschappen op de consultatiebijeenkomsten te bevorderen, 

hebben wij inmiddels een Klankbordgroep en een informatiesessie voor het ‘Overleg hoofden financiën 

waterschappen’ verzorgd. Op 11 januari a.s. vindt nog een informatiesessie voor de ‘contactpersonen wa-

terschapsbelastingen’ van de waterschappen en de belastingkantoren plaats. Degenen die daarbij aanwe-

zig waren/zijn, kunnen binnen de waterschappen een nuttige functie vervullen in de opmaat naar de con-

sultatiebijeenkomsten. 

Wanneer zijn de consultatiebijeenkomsten? 

De consultatiebijeenkomsten vinden plaats op: 

 17 januari van 10.00 tot 13.30 uur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle;

 22 januari van 13.00 tot 16.30 uur in Het Waterschapshuis in Amersfoort; en

 24 januari van 10.00 tot 13.30 uur bij Waterschap Aa en Maas in Den Bosch.
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U heeft eind november jl. hierover van ons een brief (ons kenmerk 92907/IP) ontvangen. NB: de duur van 

de consultatiesessies is in afwijking van de eerdere brief iets verlengd, om zo gehoor te geven aan de wens 

om meer tijd in te ruimen voor de inhoudelijke bespreking van de voorstellen. Indien uw waterschap zich 

nog niet voor één van de consultatiebijeenkomsten heeft aangemeld, vragen wij u zich zo spoedig moge-

lijk, maar in ieder geval uiterlijk op 3 januari a.s. aan te melden. Dit kan via ipronk@uvw.nl. Voor de con-

sultatiebijeenkomsten zijn de voorzitters, secretarissen-directeuren, de leden van het dagelijks bestuur en 

de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen uitgenodigd. Om praktische redenen vragen 

wij u om de afvaardiging te beperken tot maximaal 10 personen per waterschap.  

 

Wat is de bedoeling van de consultatie(bijeenkomsten)? 

De consultatiebijeenkomsten hebben een tweeledig doel: aan de ene kant zijn zij bedoeld om u te infor-

meren over het hoe en waarom van de conceptvoorstellen van de CAB, aan de andere kant hoopt de CAB 

uw reflecties op de voorstellen te vernemen. Als er na de consultatiebijeenkomsten nog zaken opkomen 

die u de CAB wil meegeven, dan kan dat uiteraard. U kunt uw eventuele nadere inbreng tot 9 februari 

2018 mailen naar het secretariaat van de CAB: cab@uvw.nl. Net als in de verkennende fase waarin de CAB 

alle waterschappen heeft bezocht, wordt het in deze fase nadrukkelijk niet van u verwacht dat u met een 

afgewogen standpunt namens uw waterschap komt. 

De CAB consulteert ook een aantal externe stakeholders van de waterschappen, waaronder LTO Neder-

land, de koepelorganisatie van Natuurterreinbeheerders, VNONCW-MKB en de VEMW. Deze consultatie-

gesprekken vinden in de periode eind januari - medio februari 2018 plaats. 

De CAB zal een reactie op alle ontvangen input opstellen en deze input meewegen bij de totstandkoming 

van haar eindadvies aan het Uniebestuur. Dit eindadvies verschijnt in maart 2018. 

 

Hoe verloopt de standpuntbepaling in de vereniging? 

Het Uniebestuur zal nadat de CAB haar definitieve advies presenteert het stokje overnemen en een traject 

uitstippelen waarbinnen de waterschappen hun standpunt over de voorstellen kunnen inbrengen. De be-

sluitvorming binnen de vereniging eindigt in de Ledenvergadering, waarschijnlijk die van 29 juni 2018. 

Daarna worden de voorstellen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. 

 

Wat is de kern van de voorstellen? 

De CAB doet voorstellen waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger wordt. 

Dit betekent dat de gezamenlijke voorstellen: 

 voldoende ondersteuning bieden om uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie en de 

circulaire economie met succes verder te brengen; 

 ervoor zorgen dat de rekening voor de taakuitoefening op de juiste plek wordt neergelegd en 

 zorgen voor een stelsel dat up-to-date en zo eenvoudig mogelijk is.   

Het hart van het belastingstelsel van de waterschappen, bestaande uit de watersysteemheffing, de zuive-

ringsheffing en de verontreinigingsheffing, blijft hierbij behouden. Belastingbeginselen als de profijtheb-

bende, de kostenveroorzaker en de vervuiler betaalt worden beter toegepast, wat tot een aantal voorstel-

len tot wijziging van het huidige stelsel leidt. Een betere toepassing van de beginselen leidt ook tot een 

herverdeling van lasten over belastingplichtige groepen. Op al deze zaken wordt in het rapport en in het 

bijlagenboek uitgebreid ingegaan.  

 

De CAB is benieuwd naar uw reactie op haar voorstellen en ziet er naar uit u in januari te ontmoeten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Hetty Klavers, 

voorzitter CAB 
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