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VERVOLGTRAJECT AANPASSING BELASTINGSTELSEL  

 

In de Ledenvergadering van december vorig jaar is besloten de discussie over de aanpassing van het be-

lastingstelsel van de waterschappen vanwege een gebleken te beperkt draagvlak en de toen naderende 

waterschapsverkiezingen voor een periode van zes maanden bestuurlijk te laten rusten. Daarbij is toen 

ook gezegd dat het denken over het onderwerp bij de leden-waterschappen niet hoeft te stoppen. In de 

eerste zes maanden van 2019 heeft een groep van negen waterschappen nagedacht over mogelijke oplos-

singen voor ervaren knelpunten binnen het huidige stelsel. De groep is tot de conclusie gekomen dat der-

gelijke oplossingen er niet zijn. In de Ledenvergadering van 14 juni jl. heeft de aanpassing van het belas-

tingstelsel van de waterschappen voor het eerst sinds de ingelaste periode van bestuurlijke rust weer op 

de agenda gestaan. In een open discussie is toen de balans opgemaakt, waarbij mede het verslag van de 

groep van negen waterschappen is betrokken.  

 

De lijn die uit de discussie in de Ledenvergadering voortvloeide was dat alle waterschappen met het belas-

tingstelsel uit de voeten moeten kunnen. Knelpunten moeten worden weggenomen, ook als zodanige 

knelpunten op dit moment niet door een ieder worden ervaren (solidariteit). Verder heeft u op 14 juni op-

gemerkt dat een vervolgtraject in handen van de waterschappen zelf moet zijn (eigen regie) en dat sprake 

moet zijn van een kort en goed traject. Alle 21 waterschappen moeten bij het vervolg betrokken zijn. Over 

de voorstellen die in een eerder traject door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) zijn gedaan, 

is gezegd dat daarvan in een vervolgtraject dankbaar gebruik moet worden gemaakt. Op 14 juni heeft u 

tot slot aangegeven dat de portefeuillehouders financiën van de waterschappen in het vervolgtraject een 

leidende rol moeten hebben. U heeft het Uniebestuur gevraagd om in de vergadering van 11 oktober met 

een voorstel voor het vervolg te komen.  

 

In juli en augustus jl. is in sessies met de portefeuillehouders financiën van de waterschappen verder ge-

sproken over het vervolgtraject en is via de toepassing van een ‘zeefmethodiek’ en op basis van de gele-

verde inbreng getoetst en concreet gemaakt welke onderwerpen tot het vervolgtraject zouden kunnen be-

horen en hoe het tijdpad er uit zou kunnen zien.  

 

Op basis van wat is gehoord hebben urgente knelpunten in de aanpak centraal gestaan: wat zijn de ur-

gente knelpunten in het stelsel die om een oplossing vragen? Verder is via dezelfde zeefmethodiek ook 

getoetst welke voorstellen uit het eerdere traject gunstige meekoppelkansen bieden. Er is hierbij gewerkt 

op basis van unanimiteit, wat wil zeggen dat alleen voorstellen waarover een ieder het eens was zijn mee-

genomen. De aanpak heeft geleid tot een lijst van acht onderwerpen, waarvan drie urgente knelpunten 

(het eindig zijn van de huidige systematiek van de watersysteemheffing, waardoor het niet meer mogelijk 

is een gematigde tariefontwikkeling voor alle categorieën te realiseren, de weeffout eveneens in de water-

systeemheffing en het gebruik van  mens- en milieubelastende stoffen in de zuiverings- en verontreini-

gingsheffing). De overige vijf onderwerpen betreffen gunstige meekoppelkansen uit het reeds doorlopen 

traject. In de bijlagen bij de eerdergenoemde brief aan de waterschappen is nader beschreven om welke 

voorstellen het precies gaat.  

 

De besluitvorming over de opdracht en het voorgestelde proces vindt plaats in de Ledenvergade-

ring van 13 december a.s.  

Om de waterschappen in staat te stellen om tijdig in eigen huis een proces uit te lijnen en het Algemeen 

Bestuur te consulteren, worden de stukken voor deze vergadering deze week (= de week van 1 oktober) 

schriftelijk naar de Dagelijks Besturen van de waterschappen gestuurd. De voorstellen zijn besproken in  

de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van 26 september jl. Op ba-

sis van die bespreking is de opdrachtformulering nog op enkele onderdelen aangepast.  
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Als bijlagen bij deze mededeling ontvangt u de oplegnotitie met het gevraagde besluit en de opdracht voor 

de LV van december a.s. (bijlagen LV 19-44b en c).  
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