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Procesvoorstel vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

Geacht Bestuur,

Het algemeen bestuur van WDODelta heeft op dinsdag 19 november het Unievoorstel besproken
over het vervolgtraject voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.

Na uitvoerige beraadslagingen in onze besturen is unaniem besloten om de volgende reactie in te
brengen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december 2019.

u

Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta voelt zich mede
verantwoordelijk voor- en onderschrijft de noodzaak van het proces dat moet leiden tot het
oplossen van de gesignaleerde knelpunten binnen het huidige belastingstelsel van de
waterschappen.
Vanuit die verantwoordelijkheid stellen wij ten aanzien van het proces
het
vervolgtraject het volgende proces voor:
u
Evalueer op korte termijn het CAB proces op een zodanige Wijze dat voorkomen
wordt dat een vervolgproces vast gaat lopen
Stel een of meer gezaghebbende externe deskundige(n) van voldoende kaliber aan
om een advies op te stellen inzake aanpassing van het belastingstelsel van de
waterschappen
Handhaaf in het vervolgproces de drie leidende principes die ten grondslag liggen aan
het CAB-advies van medio 2018 (profijtbeginsel, kostenveroorzaking en de vervuiler
betaalt)
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Evenals bij andere waterschappen zijn in ons algemeen bestuur uitvoerige discussies gevoerd over
de door de Unie aangedragen punten. Hierover bestond echter geen unanimiteit binnen het bestuur
van WDODelta.
Een afschrift van deze brief sturen wij aan de algemeen besturen van de waterschappen.
het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse D
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