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• Proces

• Beschikbaar materiaal

• De voorstellen van het Uniebestuur

• Financiële consequenties van deze voorstellen

• Slotbeschouwing

ONDERWERPEN



T/m  31 m ei 2018: proces Com m issie Aanpassing Belast ingst elsel (CAB) 

o.l.v. Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

M.i.v. 1 juni 2018: proces Uniebest uur

Def in it ieve beslu it vorm ing in Ledenvergader ing 12 ok t ober  2018

Belangr i jke kans voor  de wat erschappen om  zelf  voorst el len t e doen!

GEVOLGD PROCES



Verkenning en diagnose, m et  o.a.:

• Bestuurlijke gesprekken met alle waterschappen en externe stakeholders

• Tussenrapport in mei 2016 

• Bijeenkomst AB- en DB-leden

Oplossingsr icht ingen en ver r i jk ing

• Portefeuillehouders financiën 

• DB-leden, voorzitters en SD’s

• ambtelijke sessies waterschappen, belastingkantoren en stakeholders

CBCF en Ledenvergadering steeds op de hoogte gehouden van het proces

Inhoudelijke en procesmatige afstemming met IenW en de andere koepels

GEVOLGD PROCES CAB (1)



Consult at ie door  de CAB:

• 21 december 2017 verschijning concept-eindrapport

• Dec 2017 en jan 2018: klankbordgroep en 2 ambtelijke infobijeenkomsten

• 17, 22 en 24 januari: regionale bestuurlijke consultaties waterschappen

• januari en februari: consultatie externe stakeholders en BAW-partners

31 m ei: present at ie def in it ief  advies CAB aan Uniebest uur

GEVOLGD PROCES CAB (2)



• Advies aan leden-waterschappen en besluitvormingsproces op 15 juni

• Formele besluitvorming Werkgroep Middelen, CBCF en uiteindelijk Ledenvergadering 

12 oktober 2018

• Informeel:
1. Bijeenkomst portefeuillehouders financiën 18 juni
2. Klankbordgroep 29 juni
3. Ambtelijke sessie over Gebiedsmodel op 4 juli
4. Diverse andere ambtelijke sessies (ook met belastingkantoren)

Ieder waterschap lijnt het eigen proces op naar 12 oktober 2018

PROCES UNIEBESTUUR



• Ledenbrief van 15 juni 2018

• Notitie met pakket aan voorstellen Uniebestuur

• Financiële bijlage bij deze notitie

• CAB-rapport met bijlagenboek (rapport: printversie en klikbare pdf)

• Verslag consultatiefase CAB

• Q&A’s

• Illustratief filmpje: https://youtu.be/XZ7_7x9d7WU

• Deze powerpoint-presentatie

Vragen kunnen naar nieuwbelastingstelsel@uvw.nl

BESCHIKBAAR M ATERIAAL TE VINDEN OP UVW.NL

https://youtu.be/XZ7_7x9d7WU
mailto:nieuwbelastingstelsel@uvw.nl


• OESO-rapport: financiering is nu goed geregeld, maar op onderdelen 

kan het beter met het oog op toekomstige ontwikkelingen

• Eigen discussie over aantal knelpunten in watersysteemheffing: 

‘weeffout ’ en betaling natuur

• IenM onderzoek modernisering zuiveringsheffing 

AANLEIDING 



• Onderzoek doen naar de houdbaarheid van het belastingstelsel op 

de middellange termijn

• Betrekken van zowel watersysteemheffing, verontreinigingsheffing  

als zuiveringsheffing

• Richten op toekomstbestendig stelsel waarin prominente plaats is 

voor de aanbevelingen van de OESO als het gaat om een striktere 

toepassing  van principes als vervuiler en profijthebbende betaalt

• Oplossingen bieden voor knelpunten in het huidige stelsel

• De volgende uitgangspunten als kader te nemen:

OPDRACHT



• Inspelen op aanbevelingen OESO en knelpunten huidige stelsel

• Kostenterugwinning blijft een uitgangspunt

• Ruimte om in te spelen op regionale omstandigheden

(bestuurlijk maatwerk)

• Toekomstbestendig

• Uitlegbaar, transparant, robuust, rechtvaardig, maatschappelijk 

gedragen, eenvoudig uit te voeren, lage perceptiekosten

UITGANGSPUNTEN



• Watersysteemheffing

(naast solidariteit) betere toepassing van profijtbeginsel: wie (meer) 

profiteert draagt (meer) bij aan de kosten van de watersysteemtaak

• Zuiveringsheffing

(naast vervuiler betaalt) betere toepassing van kostenveroorzakings-

beginsel: kosten worden leidend om ook duurzaamheidsambities beter 

te ondersteunen

• Verontreinigingsheffing:

betere toepassing beginsel ‘vervuiler betaalt ’: wie oppervlaktewater 

verontreinigt krijgt hiervoor een rekening

DRIE HEFFINGEN, DRIE LEIDENDE BELASTINGBEGINSELEN



• Vereenvoudiging van het  Gebiedsm odel:

niet langer drie bandbreedtes voor de drie categorieën

• Behoud van de t ar iefdif ferent iat ies m et  inhoudeli jke acht ergrond:

‘bemalen gebied’, ‘waterberging’ en ‘wegen tot max. 100%’

• Meer  dif ferent iat ie in woonruim t efor fait  van de zuiver ingshef f ing:

onderscheid 1-, 2-, 3- en 4-en-meerpersoonshuishoudens (1, 2, 3 en 4 kve)

GROOTSTE VERANDERINGEN T.O.V. CONSULTATIE (1)



GROOTSTE VERANDERINGEN T.O.V. CONSULTATIE (2)

Oud voorstel:  
 𝑯𝑯 = 𝑸𝑸𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐 + 𝑸𝑸𝑫𝑫 ∗ �

𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝟏𝟏,𝟓𝟓 ∗ 𝑵𝑵𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝟖𝟖,𝟒𝟒 ∗ 𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻
𝟔𝟔𝟏𝟏

�       
 
Nieuw voorstel:   

 𝑯𝑯 = 𝑸𝑸𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 ∗ 𝟏𝟏𝟐𝟐,𝟒𝟒 + 𝑸𝑸𝑫𝑫 ∗ �
𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟏𝟏 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟏𝟏 ∗ 𝑵𝑵𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 + 𝟖𝟖,𝟏𝟏 ∗ 𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻

𝟔𝟔𝟏𝟏
�       

 

Heff ingsform ules zuiver ings- en veront rein igingshef f ing bijgest eld:

- o.b.v. inmiddels afgerond onderzoek van STOWA en RH-DHV
- minder grote verschuiving van lasten van bedrijven naar huishoudens

Heffingsformule zuiveringsheffing:



• Dif fuse lozingen landbouw niet  bet rokken in veront rein igingshef f ing:

- was geen concreet voorstel; onderzoek liep tijdens consultatiefase nog

- sector levert al veel inspanningen; aparte heffing zou kunnen remmen

- lopende trajecten voor erven gaan door (waar nodig intensiever)

- overige zijn geen puntlozingen  gegeven  be lang hande lings-

perspectie f: ‘ve rvu ile r ’ /  ‘ve rvu iling’ m oe ilijk tracee rbaar

- naast landbouw zijn  e r m eer d iffuse  b ronnen

(o .a . wegen , na tuur, parken , bu iten lands wate r)

Dif fuse lozingen (alle) worden bet rokken in de wat ersyst eem hef f ing

GROOTSTE VERANDERINGEN T.O.V. CONSULTATIE (3)



• Kostenaandelen gebouwd, ongebouwd en natuur worden bepaald op 

basis van waarde: 
 Waarde  a lleen  drukt m ate  van  profijt n ie t goed  u it
 Weeffou t

• Weinig (bestuurlijke ) m oge lijkheden  om  in  te  spe len  op  regionale  

om standigheden: 
 Alleen  ingeze tenen% kan  nu  worden  aangepast; re st au tom atisch   

• Lage  b ijd rage  na tuur

• Beperkte  m oge lijkheden  om  p lusvoorzien ingen  in  reken ing te  b rengen  

b ij de  p rofijfthebbenden

DE WATERSYSTEEM HEFFING NU



Vertrekpunt: pas het profijtbeginse l be te r toe  in  de  wate rsysteem heffing: 

• In troducee r he t Geb iedsm ode l voor de  kosten toede ling

• Dee l de  kosten  voor wate rkwalite it toe  aan  de  p rofijthebbenden

• Breng de  ca tegorie  na tuur onde r b ij de  ca tegorie  ongebouwd en  gee f na tuur 

70% korting op  he t ta rie f van  he t ove rig ongebouwd

• In troducee r  de  m oge lijkhe id  om  p lusvoorzien ingen  in  reken ing te  b rengen  

b ij degenen  d ie  p rofite ren  van  de  voorzien ingen

• Schaf de  ta rie fd iffe ren tia tie  voor glasopstanden  a f en  bepe rk de  

ta rie fd iffe ren tia tie  voor ve rharde  openbare  wegen  tot m axim aal 100%.

VOORSTELLEN WATERSYSTEEM HEFFING 



Conclusies na onderzoek van een groot aant al var iant en:

• Modellen met waarde geven merkwaardige effecten, die om 

reparaties vragen  doen afbreuk aan gedachte , m aken he t 

com plexer, e ffect in  de  toekom st m oe ilijk voorspe lbaar

• Voor bepaling ingeze tenaandee l kan m ethode o.b .v. 

bevolkingsd ich the id goed gehandhaafd worden

• Gebiedsm ode l beste a lte rna tie f voor huid ige kosten toede ling

GEBIEDSM ODEL ALS M ETHODE VOOR KOSTENTOEDELING



Kost ent oedeling best aat  u it  t wee fasen

A. Voorbereidende technische fase: 
1. Bepaal ingezetenenpercentage op basis van inwonerdichtheid
2. Deel resterende kosten toe aan gebouwd en ongebouwd op basis 

van voorzieningenniveau (met behulp van BBP-methodiek)

B. Besluitvormende fase:
3. AB bepaalt o.b.v. openbare, transparante afweging de definitieve 

kostenaandelen. Voor elke categorie kan aandeel maximaal 15 
procentpunten hoger of lager liggen dan resultaat technische fase

HET GEBIEDSM ODEL 



HET GEBIEDSM ODEL 



Kosten van zes kenmerkende onderdelen watersysteemtaak op grond van gebieds-

kenm erken  en  voorzien ingenn iveau  aan  gebouwd en  ongebouwd toegedee ld : 

1. Prim aire  wate rke ringen

2. Overige  wate rke ringen

3. Wate rsystem en

4. Baggeren

5. Behee r hoevee lhe id  wate r

6. Wate rkwalite itsm aatrege len

BBP- M ETHODIEK AANDELEN  GEBOUWD EN ONGEBOUWD



Nieuw BBP-p roduct in  kosten toede ling ‘Wate rkwalite itsm aatrege len’ m ede  

ge ïn troducee rd  in  ve rband  m e t d iffuse  lozingen :

• Diffuse  ve ron tre in igingen  zijn  dee ls onve rm ijde lijk, m aar kunnen  a lleen  p laa tsvinden   

a ls wate rschap  m aatrege len  ge rich t op  wate rkwalite it neem t

• Met p roduct be te r in  bee ld  we lke  m aatrege len  genom en  worden , wat kosten  

daarvan  zijn  en  wie  daarvan  p rofitee rt

• Alle  d iffuse  b ronnen  /  gronden : wegen , na tuur, parken , landbouw

WATERKWALITEITSM AATREGELEN IN KOSTENTOEDELING 
WATERSYSTEEM HEFFING



• Als sprake is van een verzoek kunnen de kosten via een rechtenheffing 

(een retributie), of via een privaatrechtelijke prijs in rekening worden 

gebracht bij degene die om deze speciale voorzieningen heeft gevraagd

• In andere gevallen kunnen de kosten in rekening worden gebracht bij 

degenen die eigendommen bezitten in delen van het 

waterschapsgebied waar de plusvoorzieningen worden gerealiseerd.

Dit kan via een nieuw in te stellen tariefdifferentiatie.

BIED WATERSCHAPPEN DE M OGELIJKHEID OM  DE 
KOSTEN VAN PLUSVOORZIENINGEN APART TE VERHALEN 



• Natuur wordt subcategorie van ongebouwd (geen aparte categorie meer)

• Sluit aan op gedachte dat het waterschap er is om:
 wonen , werken  en  recreë ren  m oge lijk te  m aken  (ingeze tenen);
 gebouwen te  bescherm en (gebouwd);
 conditie s voor goed  grondgebru ik te  scheppen  (ongebouwd)

M AAK NATUUR TOT EEN ONDERDEEL VAN ONGEBOUWD



• Nat uur t er reineigenaren k r i jgen 70% kor t ing op t ar ief  ongebouwd

geeft invulling aan gedachte Wet modernisering waterschapsbestel dat

natuur minder betaalt dan (overig) ongebouwd

• Over ige kost en nat uur  voor  rekening van alle cat egor ieën

(opslag op kost enaandeel)

Vergelijking met huidige situatie:

natuur betaalt zelf meer dan nu, andere (sub)categorieën minder voor natuur

WIJZIG DE BETALING VOOR NATUUR



• Vereenvoudiging van het stelsel

• Tariefdifferentiatie glasopstanden nooit gebruikt

• Tariefdifferentiatie ‘wegen tot 400%’ in Gebiedsmodel niet nodig, 

want weeffout is opgelost

(Nieuwe tariefdifferentiatie plusvoorzieningen)

SCHAF TARIEFDIFFERENTIATIE GLAS AF EN BEPERK 
TARIEFDIFFERENTIATIE WEGEN TOT M AXIM AAL 100%



• Heffing op basis van profijt: wie meer profiteert betaalt meer.

• Meer bestuurlijk maatwerk om in te spelen op regionale omstandigheden: 
Na technische exercitie bestuurlijke afwegingsruimte om het 
kostenaandeel voor alle drie de categorieën maximaal 15 
procentpunten hoger of lager vast te stellen

• Meer mogelijkheden om kosten van plusvoorzieningen neer te leggen bij 

profijthebbenden

• Geen weeffout meer omdat de waarde geen grote rol meer speelt

• Meer directe toedeling van kosten waterkwaliteitsmaatregelen

DE WATERSYSTEEM HEFFING STRAKS



• Meer bestuurlijke ruimte in het Gebiedsmodel:

15 procentpunten i.p.v. 10 procentpunten

• Behoud tariefdifferentiatie wegen 100%, omdat deze een inhoudelijke 

achtergrond heeft

• Natuur korting op het tarief van 70% i.p.v. 80%

WIJZIGINGEN UNIEBESTUUR TEN OPZICHTE VAN CAB- ADVIES



A. Voorbere idende  technische  fase  

Stap 1  Ingezetenenpercentage op basis van inwonerdichtheid
(Ingezetenenaandeel(%) = 13,352* LN(Aantal inwoners/km2) – 46,902) levert bij 

inwonerdichtheid 267 inwoners/km2  kostenaandee l ingeze tenen  28% op

WATERSCHAP POLDERLAND PAST GEBIEDSM ODEL TOE (1)



A. Voorbere idende  technische  fase  

Stap 2 BBP-methode voor vertrekpunt aandelen gebouwd en ongebouwd

WATERSCHAP POLDERLAND PAST GEBIEDSM ODEL TOE (2)

Kostenaandeel

Kosten gebouwd + 
ongebouwd

(72% van totaal)
Gebouwd Ongebouwd

1. Primaire waterkeringen 6,3 84% 16%
2. Overige waterkeringen 0,5 84% 16%
3. Watersystemen 8,8 31% 69%
4. Baggeren 0,9 53% 47%
5a. Waterbeheersing hoofdsysteem 5,6 84% 16%
5b. Detailwaterbeheersing 0,6 11% 89%
6. Waterkwaliteitsmaatregelen 4,5 5% 95%

Totaal 27,2 51% 49%



A. Voorbere idende  technische  fase  

Tussenresultaat:

WATERSCHAP POLDERLAND PAST GEBIEDSM ODEL TOE (3)

Ingezetenenaandeel 28%

Aandeel gebouwd 37%

Aandeel ongebouwd 35%



B. Fase  van  bestuurlijke  beslu itvorm ing 

Afwegingsruimte:

WATERSCHAP POLDERLAND PAST GEBIEDSM ODEL TOE (4)

Ingezetenenaandeel 20 – 43 %

Aandeel gebouwd 22 – 52 %

Aandeel ongebouwd 20 – 50 %



B. Fase  van  bestuurlijke  beslu itvorm ing 

AB komt o.b.v. openbare, transparante afweging tot de volgende  
kostenaandelen:

WATERSCHAP POLDERLAND PAST GEBIEDSM ODEL TOE (5)

Ingezetenenaandeel 28 %

Aandeel gebouwd 43 %

Aandeel ongebouwd 29 %



Voorbeelden van bestuurlijke overwegingen:

• bestuur vindt kostenaandelen voorbereidende fase het specifieke van 
het eigen waterschap onvoldoende representeren

• kostenaandelen ingezetenen en gebouwd zijn onvoldoende met elkaar 
in evenwicht

• toegroeien naar tarieven die aanvaardbaar zijn in het waterschapgebied
• rekening houden met diensten die vanuit betalende categorieën ten 

behoeve van het waterbeheer worden geleverd
• verminderd  belang dat natuurterreinen bij de voorzieningen van het 

waterschap hebben a.g.v. van verdroging door waterhuishoudkundige 
maatregelen

GEBIEDSM ODEL



Kosten van kenmerkende onderdelen watersysteemtaak worden o.g.v. gebieds-

kenm erken  en  voorzien ingenn iveau  aan  gebouwd en  ongebouwd toegedee ld : 

1. Prim aire  wate rke ringen

2. Overige  wate rke ringen

3. Wate rsystem en

4. Baggeren

5. Behee r hoevee lhe id  wate r

6. Wate rkwalite itsm aatrege len

BBP- M ETHODIEK AANDELEN  GEBOUWD EN ONGEBOUWD (1)



Op  grond  van  geb iedskenm erken  en  voorzien ingenn iveau

Gebaseerd op uit gangspunt en:

• he t gaa t om  een  onde rdee l van  de  voorbe re idende , techn ische  fase

• dit dee l zo vee l m oge lijk o .b .v. ob jectieve , kwantificee rbare  crite ria

• re la tie f eenvoud ig toepasbaar

• uitlegbaar

BBP- M ETHODIEK AANDELEN  GEBOUWD EN ONGEBOUWD (2)



• Gebaseerd op de vervuiler betaalt

• Veel kritiek op woonruimteforfait

• Geen prikkels om minder hemelwater op de rwzi’s te brengen

• Weinig mogelijkheden om in te spelen op waardevol afvalwater

• Afhaakproblematiek

• Analysemethode (CZV) waarvoor milieubelastende chemicaliën nodig 

zijn en die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt

• Verouderde tabel afvalwatercoëfficiënten 

DE ZUIVERINGSHEFFING NU



Vertrekpunt: pas kostenve roorzakingsbeginse l be te r toe  in  de  zu ive ringshe ffing:

• Basee r de  he ffingsform ule  op  kostenve roorzaking en  pas deze  zodan ig aan  

da t naast vu illast ook de  hoevee lhe id  wate r h ie rin  te rug kom t

• Pas he t woonru im te forfa it aan  zoda t m eer ged iffe ren tiee rd  word t naar 

gezinsom vang (1, 2, 3 en  4-en-m eerpe rsoonshu ishoudens)

• Maak m aatrege len  m oge lijk om  hem elwate rkosten  te  bepe rken

• Maak m aatwerk m oge lijk om  be te r te  kunnen  inspe len  op  waardevol 

a fva lwate r van  bedrijven

• Vervang CZV- door TOC-m ethode  en  laa t de  T-correctie  ve rva llen

• Wijzig tabe l a fva lwate rcoë fficiën ten

VOORSTELLEN ZUIVERINGSHEFFING



• Geeft meer prikkels om het lozen van bepaalde afvalwaterstromen 

aan te trekken of te ontmoedigen (duurzaamheidsambities).

• Brengt de waarde van afvalwater beter tot uitdrukking en hiermee 

vermindert de afhaakproblematiek. 

KOSTENVEROORZAKINGSBEGINSEL
IN DE ZUIVERINGSHEFFING



• Nieuw: hoeveelheid water (QMAX *  12,4)

• Verwachting: geeft impuls aan het verminderen van de hoeveelheid 

water die geloosd wordt 

• Bijdragen aan het verminderen van de afhaakproblematiek

• Pas ‘hemelwateraanslag’ bij 500 m2 of verhard oppervlak dat op 

riolering loost 

WIJZIG HEFFINGSFORM ULE M ET ALS BASIS 
KOSTENVEROORZAKING

H = QMAX *  12,4 + QD *  (0,50 *  TOC + 1,40 *  NT + 8,0 *  PT)/60



• 1 kve voor een woonruimte die door 1 persoon wordt bewoond

• 2 kve voor een woonruimte die door 2 personen wordt bewoond

• 3 kve voor een woonruimte die door 3 personen wordt bewoond en

• 4 kve voor een woonruimte die door 4 of meer personen wordt bewoond.

(kve = kostenveroorzakende eenheid; lozing van één persoon

Acht ergrond /  inhoud:

• Veel kritiek da t tweepersoonshuishoudens nu  reken ing voor 3 VE krijgen

• Wordt vanwege  pe rcep tekosten tijdstipbe lasting i.p .v. hu id ige  

tijdvakbe lasting

• Mogelijkhe id  he ffing o .b .v. d rinkwate rverbru ik b lijft

M EER DIFFERENTIATIE NAAR GEZINSOM VANG IN HEFFING



Geef waterschappen mogelijkheid om maatregelen ter beperking van hemel-

wate rkosten  b innen  he t zu ive ringsbeheer te  dekken  u it de  opbrengst van  de  

zu ive ringsheffing

Acht ergrond: 

• Hem elwate r ve roorzaakt 29% kosten  zu ive ringsbeheer

• Zonder m aatrege len  toenam e a .g.v. klim aatverandering

M AATREGELEN BEPERKEN HEM ELWATERKOSTEN



Voorst ellen m aat werk :

• Via een experimenteerartikel korting op heffing mogelijk maken bij 

fosfaatterugwinning;

• Prijsafspraken mogelijk maken voor separate afvalwaterstromen;

• De ‘subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties’

(anti-afhaakregeling) behouden.

M AAK M AATWERK M OGELIJK OM  BETER TE KUNNEN 
INSPELEN OP WAARDEVOL AFVALWATER VAN BEDRIJVEN



• De Chemisch zuurstofverbruik-methode (“CZV-methode”) is 

onwenselijk vanwege het gebruik van bepaalde chemicaliën. 

• Vervangen door beste alternatief Totaal organisch koolstof-methode 

(“TOC-methode”). 

• De T-correctie, die met de CZV-methode werd geïntroduceerd als 

correctie op de heffing, komt gelijktijdig te vervallen.

Dit voorstel geldt ook voor de verontreinigingsheffing.

VERVANGEN CZV- M ETHODE DOOR TOC- M ETHODE.
DIT BETEKENT DAT OOK DE T- CORRECTIE VERVALT



• Vereenvoudiging:
 verm inder he t aan ta l klassen  van  vijftien  naar d rie
 dee l de  bedrijfsca tegorieën  opnieuw in  op  basis van  de  

Standaard  Bedrijfsinde ling (SBI-codering)
• Herijken  bestaande  coëfficiën ten

Dit voorste l ge ld t ook voor de  ve ron tre in igingsheffing

PAS TABEL AFVALWATERCOËFFICIËNTEN AAN



• Gebaseerd op de kostenveroorzaker betaalt: 
 m eer p rikke ls om  he t lozen  van  bepaa lde  a fva lwate rstrom en aan  

te  trekken  of te  on tm oedigen
 m eer stu ringskrach t ten  aanzien  van  de  duurzaam heidsam bitie s 

(circu la ire  econom ie , ene rgie transitie ) van  de  wate rschappen  
• Woonru im te forfa it gebasee rd  op  gezinsom vang (m et a ftopping)

• Hoevee lhe id  wate r word t m eegenom en in  de  he ffingsform ule : 

 m inder dun  wate rlozingen

 afhaakproblem atiek ve rm indert

• Nieuwe analysem ethode  (TOC) zonder m ilieube lasting en  

gezondhe idsrisico’s

• Vereenvoudigde  tabe l a fva lwate rcoëfficiën ten

DE ZUIVERINGSHEFFING STRAKS



• Gebaseerd op een onvolledige toepassing van het beginsel de 

vervuiler betaalt: 
 een  aan ta l gro te , tracee rbare  ve rvu ile rs van  oppervlaktewate r 

be taa lt n ie t voor ve rvu iling te rwijl anderen  da t we l doen  

• Analysem ethode  (CZV) waarvoor m ilieube lastende  chem ica liën  

nodig zijn  en  d ie  gezondhe idsrisico’s m et zich  m eebrengt

• Verouderde  tabe l a fva lwate rcoëfficiën ten  

DE VERONTREINIGINGSHEFFING NU 



Vertrekpunt: betere toepassing beginsel ‘de  ve rvu ile r be taa lt’:

• Belast e ffluen tlozingen  van  rwzi’s op  e igen  wate r

• Belast riooloverstorten m et 5 VE per overstortp laa ts

• Vervang CZV door TOC en  laa t T-correctie  ve rva llen

• Wijzig de  he ffingsform ule

• Wijzig tabe l a fva lwate rcoëfficiën ten

VOORSTELLEN VERONTREINIGINGSHEFFING 



Door het belasten van de twee grootste puntlozingen/vervuilingsbronnen: 
• Effluen tlozingen  van  wate rschappen  op  e igen  wate r
• Riooloverstorten gem engde  rio le ring m et 5 VE per overstortp laa ts 

pe r jaar 

PAS HET BEGINSEL DE VERVUILER BETAALT BETER TOE IN 
DE VERONTREINIGINGSHEFFING



• Zonder wijziging zouden de heffingsformules in de zuiveringsheffing 

en de verontreinigingsheffing sterker uit elkaar gaan lopen

• Hoeveelheid water speelt geen rol binnen het voor de 

verontreinigingsheffing leidende beginsel de vervuiler betaalt, dus 

kwantiteitsdeel (QMAX *  12,4) uit de formule voor de 

zuiveringsheffing ontbreekt

• 33,3% korting voor forfaitaire categorieën

WIJZIG DE HEFFINGSFORM ULE

H = QD *  (0,50 *  TOC + 1,40 *  NT + 8,0 *  PT)/60



• Gebaseerd op een meer volledige toepassing van het beginsel de 

vervuiler betaalt: 
 a lle  grote , tracee rbare  puntbronnen  gaan  be ta len  voor  ve rvu iling

• Nieuwe analysem ethode  (TOC) zonder m ilieube lasting en  

gezondhe idsrisico’s

• Vereenvoudigde  tabe l a fva lwate rcoëfficiën ten

DE VERONTREINIGINGSHEFFING STRAKS 



• Onderzoek naar mogelijkheden heffing 

op onttrekking van grond- en 

oppervlaktewater

• Laat het kwijtscheldingsbeleid 

ongewijzigd

• Nieuwe stoffen: loop met 

bekostigingsvoorstellen niet vooruit op 

beleidsmatige discussie

• Nader onderzoek naar korting voor 

glastuinbouwbedrijven in geval van 

substraatteelt

OVERIGE ONDERWERPEN



FINANCIËLE GEVOLGEN 

Wat ersyst eem hef f ing 

• Effecten sterk afhankelijk van toepassing Gebiedsmodel en keuzes die 

waterschapsbesturen hierbij gaan maken 

• Minder opbrengst watersysteemheffing nodig door meer 

verontreinigingsheffing (raming € 79 miljoen)

• Eigenaren van wegen gaan minder betalen door afschaffing ‘tarief-

differentiatie max. 400%’ (geldt landelijk; niet voor alle waterschappen)

• Eigenaren van natuurterreinen gaan meer betalen



FINANCIËLE GEVOLGEN 

Zuiver ingshef f ing 

• Benodigde belastingopbrengst stijgt door: 
• Optionele opslag op tarief voor maatregelen beperking hemelwaterkosten 

(gerekend met 1% van huidige belastingopbrengst; landelijk € 13 miljoen)
• Effluent in de verontreinigingsheffing (landelijk €76 miljoen; komt ten goede 

aan watersysteemheffing)
• Nieuwe heffingsformule met effect dat het aantal heffingseenheden van de 

effluentlozingen op rijkswater stijgt (worst case scenario landelijk € 10 miljoen)

• Vermindering aantal heffingseenheden (door wijziging woonruimteforfait 

huishoudens en nieuwe formule tabel- en meetbedrijven)

• Hogere benodigde opbrengst en vermindering heffingseenheden leiden tot een 

stijging van het tarief met gemiddeld € 9,- (16%)



FINANCIËLE GEVOLGEN 

Veront rein igingshef f ing 

• Opbrengst wordt hoger door belasten van: 
• Effluent van rwzi’s (inschatting landelijk €76 miljoen)
• Overstorten vanuit gemengde riolering te betalen door gemeenten

(inschatting landelijk €3 miljoen)
• Tarief verontreinigingsheffing = tarief zuiveringsheffing, dus dit tarief 

stijgt ook gemiddeld met € 9,- (16%). 

Extra opbrengst van €79 miljoen betekent dat de opbrengst van de 

watersysteemheffing met dit bedrag kan worden verlaagd



• Afgelopen 3 jaar belastingstelsel grondig bezien.

• Op een participatieve manier met betrokkenheid van velen. 

• Meer recht gedaan aan de  leidende belastingbeginselen.

• Oplossingen voor knelpunten zoals ‘weeffout ’, betaling

natuur en afhaakproblematiek.

• Toepassing principes heeft lastenverschuivingen tot gevolg.

• Gedragsbeïnvloeding via heffingen maar beperkt mogelijk.

• Voldoende ruimte om in te spelen op regionale 

omstandigheden

Eer l i jk , duideli jk  en duurzaam . Klaar  voor  de t oekom st !

SLOTBESCHOUWING 
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