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Amendement b¡¡ agendapunt 5a VERVOLGTRAJECT AANPASSING BEIASTINGSTEISEI

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
in vergadering bijeen op L9 november 2019

constateert:
o dat het Uniebestuur geprobeerd heeft een voorstel te doen met een beperkte reikwijdte om

daarmee de kans op slagen voor een gedragen voorstel op korte termijn zo groot mogelijk te
maken

o dat wij deze insteek begrijpen en waarderen om zo vanuit solidariteit op korte termijn voor
knelpunten, hoewel niet direct van toepassing in ons waterschap, van een oplossing te
voorzien

o dat onder het kopje 'Afweging' in het voorliggende voorstel de keus beschreven wordt voor
een langere termijn oplossing ondanks het onderschrijven van de gesignaleerde knelpunten

overweegt:
o dat de knelpunten haast vragen
o dat het belastingstelsel bij de tijd gebracht moet worden en dat dit tijd kost
¡ dat vanuit solidariteit het meer werkbaar zou kunnen zijn om een korte en een langer spoor

te gaan volgen

besluit
a in het voorliggende voorstel bij de tweede bullit de schuingedrukte tekst toe te voegen

'Vanuit die verantwoordelijkheid stellen wij ten aanzien van het proces mbt het
vervolgtraject de volgende suggesties voor:

7" spoor:
Voor de zomer 2020 te komen met voorstellen voor de oanpossing von het stelsel, opdot
de drie knelpunten (de niet gelijkmatige toriefontwikkeling, de weeffout en het gebruik

van mens- en milieubelastende stoffen) met de belastingoanslagen von 2027 kunnen

worden opgelost

2" spoor:
- Evalueer het CAB proces op een zodanige wijze dat voorkomen wordt dat een

vervolgproces ook vast gaat lopen. De lijst met onderwerpen kan bijvoorbeeld
uitgebreid worden met de door de waterschappen aangedragen punten.

- Stel één 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, kosten veroorzaking en de

vervuiler betaald)'

En gaat over tot de orde van de dag.

Betty Poutsma, Christen


