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ONDERWERP
Procesvoorstel nieuwe kostentoedeling watersysteembeheer 

VOORSTEL
De kostentoedeling watersysteembeheer niet herzien in 2018

SAMENVATTING
Bij de start van WDODelta bestond het voornemen om in 2016 de kostentoedeling 
watersysteembeheer te agenderen. In april 2016 is besloten met besluitvorming over een nieuwe 
kostentoedeling te wachten tot meer duidelijk is over de uitkomsten van het advies van de landelijke 
Commissie Aanpassing Belastingstelsel. De Unie van Waterschappen verwacht dat er medio 2020 
een gewijzigde Waterschapswet kan liggen op basis waarvan de waterschappen met ingang van 1 
januari 2021 effectief de nieuwe belastingen zullen kunnen heffen.
Geadviseerd wordt om in 2018 de kostentoedeling niet te herzien en in de loop van volgend jaar op 
basis van adviezen van de CAB opnieuw positie te bepalen over herziening van de kostentoedeling 
watersysteembeheer. 

TOELICHTING
In april 2016 is door het AB besloten om actualisering van de kostentoedeling aan te laten sluiten op 
besluitvorming over het advies van de CAB (Commissie Aanpassing Belastingstelsel). De verwachting 
was toen dat er begin 2017 een concreet advies zou kunnen liggen. Actualisatie van de 
Kostentoedeling per 1 januari 2017 – wat de oorspronkelijke bedoeling was bij de start van WDODelta 
– bleek hierdoor niet meer haalbaar.

In juli 2017 heeft de UvW de waterschappen geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden 
van de CAB. De CAB streeft er naar om eind 2017 haar definitieve advies over de aanpassing van het 
belastingstelsel van de waterschappen uit te brengen. Daarna zullen de voorbereidingen voor het 
wetgevingstraject en daaropvolgend het wetgevingstraject zelf volgen. Uitgaande van een 
gebruikelijke doorlooptijd voor dit soort wetgevingstrajecten, verwacht de UvW dat er medio 2020 een 
gewijzigde Waterschapswet kan liggen op basis waarvan de waterschappen met ingang van 1 januari 
2021 effectief de nieuwe belastingen zullen kunnen heffen. Dit betekent dat het huidige stelsel tot die 
tijd van kracht zal blijven.

Er geldt een wettelijke plicht om tenminste eenmaal in de vijf jaar de kostentoedelingsverordening te 
herzien. Onze kostentoedelingsverordening is ingegaan bij de start van WDODelta per 1 januari 2016 
en zal dus uiterlijk met ingang van 1 januari 2021 moeten worden herzien.
Gelet op de tijd die nodig is voor voorbereiding, besluitvorming en ter inzage legging is een wijziging 
van de kostentoedeling - wanneer daar nu toe besloten wordt - eerst mogelijk met ingang van 
1 januari 2019. 
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Bij wijziging van de Waterschapswet zullen alle waterschappen op dat moment – dus per 1 januari 
2021 - hun kostentoedelingsverordening moeten herzien; de UvW heeft bevestigd dat er geen 
overgangsperiode is waarin verordeningen nog van kracht kunnen zijn volgens het “oude” regime. 

In het coalitieakkoord is aangegeven om de kostentoedeling op de bestuurlijke agenda te zetten 
omdat het belangrijk is om op een transparante wijze de kosten van het waterbeheer eerlijk te 
verdelen over de categorieën die er hun belang bij hebben.
Dit voornemen was onder andere ingegeven door de pragmatische keuze om het aandeel 
Ingezetenen – wat bij  beide rechtsvoorgangers 35% was – voor WDODelta eveneens op 35% vast te 
stellen. Het vaststellen van het ingezetenenpercentage is nu één van de knoppen waaraan  het 
bestuur – binnen bandbreedtes-  kan draaien.

Bij een actualisatie van de kostentoedeling moet ook de waardeverhouding opnieuw bepaald worden. 
Het is niet mogelijk om enkel het algemeen belang, in casu het ingezetenen percentage, aan te 
passen en de actualisatie van de waardeverhouding achterwege te laten.

Er wordt nog nagedacht over de wijze waarop het AB gedurende 2018 tijdig betrokken kan worden bij 
het gesprek over adviezen van de CAB en de mogelijke impact die deze adviezen kunnen hebben 
voor WDODelta.
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