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Geacht bestuur, 
 
De besturen van de Land en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en de Vereniging van Bos- 
en Natuurterreineigenaren (VBNE) hebben met belangstelling kennis genomen van uw 
voorstellen rond de voortgang van de besluitvorming over de aanpassing van het 
belastingstelsel. Hoewel uw voorstellen gericht zijn aan de besturen van de waterschappen, 
nemen wij toch de vrijheid om op dit voorstel in uw richting te reageren en de besturen van 
de waterschappen van onze reactie op de hoogte te stellen.  
 
In de ledenbrief geeft u aan tijdens de ledenvergadering van 14 december a.s. een aantal 
“voorlopige” beslissingen voor te willen leggen en een aantal beslissingen die “nader 
onderzoek en uitwerking” vragen. Tijdens de ledenvergadering van december 2019 zullen 
dan zowel de voorlopige als de nog te formuleren nieuwe besluiten integraal in behandeling 
moeten worden gebracht.  
 
Voorlopige keuze voor nieuwbouw is verstrekkend 
Uit de ledenbrief wordt duidelijk dat de voorgestelde werkwijze mede is ingegeven door de 
keuze van het Uniebestuur voor “nieuwbouw” van de watersysteemheffing en niet voor 
renovatie van de bestaande watersysteemheffing. Door deze werkwijze stuurt het 
Uniebestuur aan op een definitief besluit op de ledenvergadering van 14 december a.s. voor 
nieuwbouw. Zo'n keuze is bepalend en beperkend voor de vervolgstappen. Want de nadere 
uitwerking van de watersysteemheffing zal plaats vinden binnen de kaders van de genomen 
voorlopige beslissingen. Van een integrale afweging in december 2019 kan zodoende geen 
sprake meer zijn. 
 
Gebiedsmodel heeft geen draagvlak 
Zoals wij in eerdere correspondentie al met u hebben gedeeld, zijn de kaders voor invulling 
van de aanpassing de watersysteemheffing voor de eigenaren en beheerders van 
landbouwgronden en natuurterreinen zeer ingrijpend. De gevolgen kunnen in financieel 
opzicht in ieder geval door natuureigenaren niet gedragen worden. En er zou een 
belastingstelsel ontstaan dat niet transparant, rechtvaardig en eenvoudig uitlegbaar zou zijn. 
Daarom zal het belastingstelsel bij de betrokkenen geen draagvlak hebben.  
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Betreft:  Voortgang besluitvorming rond het voorstel van het Uniebestuur over de 

aanpassing van het belastingstelsel 
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Expliciet bezwaar tegen voorlopige beslissingen 
Tegen uw voorstel om 14 december aanstaande “voorlopige beslissingen” te nemen en twee 
commissies in te schakelen om de voorstellen rond de watersysteemheffing bij te buigen 
hebben we expliciet bezwaar. Het belastingstelsel van een waterschap is een samenhangend 
geheel, zoals ook in uw ledenbrief wordt benadrukt. Er moet dan ook in samenhang over 
worden besloten. Het werkterrein van de door u voorgestelde “commissie van wijzen” wordt 
op deze manier al zo ver ingeperkt dat de commissie niet tot een aanbeveling kan komen die 
de bezwaren wegneemt tegen de voorgestelde aanpassing van het belastingstelsel.  
 
Renoveer het bestaande belastingsysteem 
Graag bieden wij u aan om u te ondersteunen bij het verbeteren van het bestaande 
belastingsysteem. Vanzelfsprekend gaan we er vanuit dat er ruimte zal zijn om een breedte 
aan opties te verkennen, variërend van fundamentele aanpassingen tot eenvoudige 
reparaties van waargenomen tekortkomingen. Wij zien dit graag in de vorm van een aparte 
commissie die kan voortbouwen op het resultaat van de CAB, maar die de volledige vrijheid 
heeft om tot een nieuw belastingstelsel te komen. Wij denken graag mee over de 
bemensing. 
 
Wij blijven van mening dat voor de aanpassing van het belastingstelsel de tijd genomen dient 
te worden die daarvoor nodig is. Het is belangrijk dat er een goed doordacht en gedragen 
besluit wordt genomen. 
 
Wij wachten graag uw spoedige uitnodiging af om met u aan tafel te gaan om te komen tot 
belastingaanpassingen die aan de vereisten voldoen. 
 
Een afschrift van deze brief sturen wij aan de algemeen besturen van de waterschappen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
        
 
 
 
Trienke Elshof                                                              Dianne Nijland 
portefeuillehouder LTO Nederland   directeur VBNE 
 
 
 


